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മഹാഭാരതകോവലിന്അരധവിരാമമിട്്്ഓണക്്്ര
എം.ബി.സലത്്ഷ്
തിരുവനനുുപുരം:മഹാഭാരതടതുുഅടി
സുുാനമാകുുിയജീവിതാഖയുാനവുമായി
ദോ.ദോരജുഓണകുുുര.എഴുതിവരിക
യായിരുനുുഈദോവലഅശാനുുമായ
ടോദോണയുടടഅനുുരീകുുംകാരണം
തതകുാലംമുടങുുിയതായംുഎഴുതുുുകാ
രന.ഇദപുുള,മനസുുിലുളുുആദോവലി
ടനഒനുുുകുടിതകുമടപുുടുതുുുനുുതിനായി
വായനടയശകുുിടപുുടുതുുുകയാണുഓ
ണകുുുര.
""എനികുു്എഴുതുു്ശാനുുവംുൈമാധാ

നവുമുളുുഅനുുരീകുുതുുിദലകഴിയ.ുതെു
കുതിയിലഇരുടുു്െരതുുുനുു,ൈമുഹംവി

റങുുലിചുുുനിലകുുുനുുഅവസുുയിലഎ
ഴുതാനാവിലുു.യുദുുകാലതുു്ആയുധടമ
ടുതുു്ദോരാടാദനകഴിയ,ുകവിതടൊ
ലുുാനകഴിയിലുു.ഇദപുുഴടതുുഇരുണുുകാ
ലംകഴിഞുു്,ഒദുനുരദുടുവരഷതുുി
ടുുുഅകലംകിടുുിയാലഒരുെടകു.ുഇദത
കുുുറിചുുുതടനുുഞാനഎഴുതിടയനുുിരി
കുുും'-ഓണകുുുരവിശദീകരിചുുു.
"തിനുുുംകുടിചുുുംരമിചുുുംആഹുുാദികുുു

കഎനുുഎെികയുുറനതതുുുവശാൈത്തുമാ
ണുയുദോപുുിനംുഅടമരികുുയകുുുുമുളുു
ത.ുഅതുടോണുുാണ,ുടവുുുിദലറുുറിലക
ഴിയുനുുതെുായദമറിയവരിലനിനുു്അതി
ടുുുകണകുഷനഊരി കുറചുുുകുടിടെറു
പുുമായവരകുു്നലകാനദൊനുുുനുുത.ുമു

തിരനുുവടരനിരാകരികുുുകഎനുുഅടമ
രികുുനെിനുുാഗതിയുടടതുടരചുുയാണു
അവിടടതെുായമായവടരവുദുുൈദനങുു
ളിദലകുുുമാറുുുനുുത.ു'-അദദുുഹംെറ
ഞുുു.
മഹാഭാരതതുുിലുടടഭാരതീയൊരമുു

രയുടുതുയാണുതാനകാണുനുുടതനുുാ
ണുഓണകുുുറിടുുുനിലൊട.ുഭരതുമതി
യാടണങുുിലംുഭരതുുാവിടനൈെ്രശി
കുുാനാവാതുുൈത്തുീ,അനുുനായഭര
തുുാവിനുദവണുുിഅനുുതവരിചുു
ൈത്തുീ...ൈത്തുീഅനുഭവിദകുുണുുിവരുനുു
െീഡനവംുആതുുദവദനയംുഎലുുാംപു
തിയദോവലിലവരുനുുുണുു്.നാലെുതു
അധയുായമാണുഉദദുുശികുുുനുുത.ുഅതില

10അധയുായംഎഴുതികുുഴിഞുുു.
"ഒരുടോദോണയംുൊധികുുാടത

എടുുുരാജയുംമുദുനുടുുുവരംു.ഈകാളിമ
മാറിപുതിയസുദരുോദയംവരികതടനുു
ടെയുുും'-ഓണകുുുരതെുതയുാശികുുുനുുു.
അതുകഴിഞുു്മഹാഭാരതംതെുദമയമായ
ദോവലിടുുുെതിടോനുുാംഅധയുായ
തുുിദലകുുുകടകുുണം.
ഇദപുുള,എന.െി.െതദുുുദശഖരെിളുു

യുടട"മഹാഭാരതം:ഗദയുാഖയുാനവംുകിളി
പുുാടുുും'എനുുപുൈത്കംവീണുുുംവായി
കുുുകയാണ.ുഇതിടോപുുംയുവാലദോ
ഹഹരാരിയുടട"തെുീഫുഹിസുുുുറിഒഫുമാ
നസകനഡ'ു എനുുപുൈത്കവംുവായി
ചുുുടോണുുിരികുുുനുുു.

ഒര്ബകാവിഡ്മരണംക്ടി
തിരുവനനുുപുരം:ടോവിഡു
19ദോഗംൊധിചു്ുഅതീവ
ഗുരുതരാവസുുയിലുുതിരുവ
നനുുപുരംടമഡികുുലുുദോ
ടളജുആശുെതതുിയിലെികി
തുുയിലായിരുനുുദോതുുന
ദോടുവാവറയമുുലംവീടുുുവി
ളാകംവീടുുിലഅബുുുളുുഅൈീ
ൈ്(68)മരണമടഞുുു.ദീരഘ
നാളായിഉയരനുുരകുുൈമുുര
ദവംുസതദോയിഡുൈംെ
നുുമായതെുശനുങുുളംുഉണുുാ
യിരുനുുു.കഴിഞുുഅഞു്ുദിവ
ൈമായിടവുുുിദലറുുറിടുുുൈ
ഹായദതുുടടയാണുജീവന
നിലനിരതുുിയിരുനുുടതനു്ു
ആശുെതതുിഅധികുതര.തി
ങുുളാഴെുഅരധരാതതുിദോടട
യായിരുനുുുമരണം.െികിതുു
യിലായിരിടകുുവുകുുകളുടട
തെുവരതുുനംതകരാറിലായതി

നാലഡയാലിൈിൈ്തുടങുുി
യിരുനുുു.
ജിലുുാഭരണകുടതുുിടുുു

യംുജിലുുാടമഡികുുലുുഓഫീ
ൈറുടടയംുതിരുവനനുുപുരം
ടമഡികുുലുുദോടളജിടുുുയംു
ദനതുതവുതുുിലടോവിഡുമാ
നദണുുങുുളുുതെുകാരംഅബുുു

ളുുഅൈീൈിടുുുൈംൈ്കാര
െടങു്ുകലുുുരുുജുമാമൈജ്ിദി
ലുുനടനുുു.10അടിതാഴെുയി
ലാണുമുതദദഹംൈംൈ്കരിചുു
ത.ുജാതഗുതാനിരദദശമനുൈ
രിചുുുെനുുുകുുളാരംുെടങുുടു
തുുിലുു.ഭാരയു:സുസെദെീ
വി.മകുുള:ൈജീന,ൈജീറ,ൈ
ജില.മരുമകുുള:നുജുമുദീന,
ദോമി,ൈിയാദ.ു
ഈമാൈം13നാണുദരാഗ

ലകുുണംതെുകടിപുുിചുുത.ുഞാ
യറാഴെുസുുിരീകരിചുുു.23നു
ആശുെതതുിയിലാകുുി.ആദയുഫ
ലംടനഗറുുീവുആയിരുനുുു.
ഐൈദലഷനവാരഡിലഹു
ദയാഘാതവംുെകുുാഘാത
വംുവനുുു.
അദതൈമയം,ദരാഗൊധ

എങുുടനടയനുുുവയുകുുമലുു.
വിദദശയാതതുനടതുുിയിടുുിലുു.

ദരാഗൊധിതരുമായിഇടെഴ
കിയിടുുുമിലുു.മാരചു്ുഅഞുുിനംു
23നംുഇടയിലെിലവിവാഹ,
ൈംൈക്ാരചുുടങുുുകളിലെ
ടങുുടുതുുിരുനുുതായിജിലുുാഭ
രണകുടം.അബുുുളഅൈീ
ൈിടുുുറുടു്ുമാപു്ുതിങുുളാഴെു
പുറതുുുവനുുിരുനുുു.ഇദദുുഹ
തുുിടുുുെനുുുകുുളുടടയാ
തതുാവിവരങുുളംുജിലുുാഭരണ
കുടംദശഖരികുുുനുുുണു്ു.അടു
തുുിടടശവുാൈംമുടുുലഅനുഭ
വടപുുടുുതിടനതുടരനു്ുവീടിന
ടുതുുുളുുഒരുആശുെതതുിയി
ലതെുദവശിപുുിചുുിരുനുുു.ദശ
ഷംഒരുൈവുകാരയുടമഡികുുല
ദോദളജിലംുെികിതുുദതടി.
ടമഡികുുലദോദളജിടലഐ
ടൊദലഷനവാരഡിലഈ
മാൈം23മുതലനിരീകുുണ
തുുിലായിരുനുുു.

സൗജനയ്കറഷൻ
ഇന്്്മ്തൽ
തിരുവനനുുപുരം:എലുുാവര
കുുുമുളുുൈൗജനയുദറഷനഇ
നുുുമുതലവിതരണംടെ
യുുും.രാവിടലമുതലഉചുുവ
ടരഅദനുുുോദയ,മുനഗണന
വിഭാഗങുുളകുുുംഉചുുയകുുുു
ദശഷംമറുുുളുുവരകുുുംദറഷ
നവിതരണംടെയുുും.അതി
നുദോകുുൺവയുവസുുൊലി
കുുാം.

കറഷൻ്്വിതരണം
ഇങ്്തന
(ദിവൈം:കാരുുഡുനമുുറിടുുു
അവൈാനടതുുഅകുും)
ഇനു്ു:0,1
നാടള:2,3
മുനു്ു:4,5
നാലു:6,7
അഞു്ു:8,9
ഈദിവൈങുുളിലവാങുുാ

നുുകഴിയാതുുവരുുകു്ുെിനുുീടു
വാങുുാനാകംു.ദറഷനകട
യിലഒരുൈമയംഅഞു്ുദെ
രവടരമാതതുദമഉണുുാകാവു
എനുുതുളടപുുടടയുളുുവയുവ
സുുകളൊലികുുണടമനു്ു
മുഖയുമതനുുുിെിണറായിവിജ
യനഅഭയുരഥിചുുു.ദറഷനവീ
ടുകളിലഎതുുിദകുുണുുവര
കു്ുഎതുുികുുാനജനതെുതി
നിധികളുടടദോരജിസുുുുര
ടെയതുൈനുുദുുതെുവരതുുക
രുടടദോൈഹായംമാതതുദമ
ൈവുീകരികുുാവ.ു

മംഗലാപ്രംഅതിരത്്ി
ത്റക്്ാനാവിബല്്ന്്്കരണാടക
ടോചുുി:മംഗലാപുരടതുുദക
രളഅതിരതുുിദോഡുതുറ
നുുുനലകാനാവിടലുുനുുനില
ൊടുവയുകുുമാകുുികരണാടക
ൈരകുുാര,ദകരളസഹദകുുട
തിയില.കാൈരദോടുജിലുുയി
ലദോവിഡു19െടരനുുുെിടി
ചുുൈാഹെരയുതുുിലഅതുകര
ണാടകയിദലകു്ുവയുാെികുുാ
ടതതശുദുുിദകുുണുുതിനാലാണു
ഇടതനുുുംവാദം.
അവിടടതുുആശുെതതുിക

ളദോവിഡു19ദോഗെികി
തുുകളകുുാണുതെുഥമെരിഗ
ണനനലകുനുുത.ുഈൈാഹ
െരയുതുുിലദകരളതുുിലനി
നുുുളുുദോഗികടളമംഗലാപു
രതു്ുെികിതുുികുുുനുുതിനു
തെുാദോഗികബുദുുിമുടുുുകളു
ടണുുനുുുംകരണാടകവയുകുു
മാകുുി.അതിരതുുിഅടചുുകര
ണാടകയുടടനടെടിടയതുട
രനു്ുകാൈരദോടുജിലുുയിടല
ദോഗികളഅതിരതുുികു്ുഅ
പുുുറതുുുളുുആശുെതതുിയില
എതുുാനാകാടതവലയുനുുതു
തശുദുുയിലടെടുുസഹദകുുട
തിൈവുദമധയഎടുതുുദകൈി
ലാണുകരണാടകദോടുവിശ

ദീകരണംദതടിയത.ു
നിലവിലവയനാടുവഴിദക

രളതുുിദലകുുുരണുുുദോഡുക
ളതുറനുുിടുുുണു്ു.സുലതുുാന
െദതുുരി-ഗുണുുലടെടു്ു,മാന
നുുവാടി-ൈരഗുര-സമസുര
ദോഡുകളആണുതുറനുുിടുുു
ളുുത.ുഇരിടുുി-കുടുുുപുഴ-കുര
ഗ-ുസമസുരദോഡുതുറകുുു
നുുകാരയുംകണുുുരകലകറുുുര
കതു്ുനലകിയാലെരിഗണി
കുുും.നിലവിടലൈാഹെരയു
തുുിലകാൈരദോടുമംഗലാ
പുരംഅതിരതുുിയിടലദോ
ഡുകളതുറകുുാനാകിടലുു
നുുുംകരണാടകവയുകുുമാകുുി.
അദതൈമയംദകരളതുുില

നിനുുുഅടിയനുുരെികിതുു
ആവശയുമായദോഗികടളെരി
ദോധികുുാനൈാധികുുുനുു
മംഗലാപുരടതുുരണുുുആശു
െതതുികളഏടൊടകുുടയനു്ു
അറിയികുുണടമനുുുംകരണാ
ടകയകുു്ുസഹദകുുടതിനിര
ദദശംനലകി.മംഗലാപുര
ദതുുടുദെരനുുുകിടകുുുനുു
തെുദദശങുുളിടലആളുകടള
െികിതുുയകുുുായികരണാടക
തുുിദലകു്ുതെുദവശിപുുികുുുനുു

കാരയുതുുിലതീരുമാനംഇനു്ു
അറിയികുുാടമനു്ുസഹദകുു
ടതിയിലദോധിപുുിചുുിടുുുണു്ു.
വീഡിദോദോൺടഫടറന
ൈിങുവഴിയാണുസഹദകുുട
തിഡിവിഷനടെഞു്ുഇനുു
ടലദകൈ്െരിഗണിചുുത.ുദകര
ളഅതിരുുതുുിഅടചുുകരുുണാട
കൈരുുകുുാരുുനടെടിദോടുക
ഴിഞുുദിവൈംദകൈ്െരിഗ
ണികുുുദപുുളസഹദകുുടതി
വിദോജിപു്ുവയുകുുമാകുുിയിരു
നുുു.മഹാമാരിടയടെറുകുുു
നുുതിടുുുദെരിലുുമനുഷയുജീ
വനുുടോലിയരുടതനു്ുവയുകുു
മാകുുിയദോടതിദകതദുുുവംു
കരുുണാടകൈരുുകുുാരംുഅവ
ൈരതുുിടോതു്ുഉയരണടമ
നുുുംദദശീയൊതഅടയകുുുാ
നുുഒരുൈംസുുാനതുുിനുഅ
ധികാരമിടലുുനുുുംവയുകുുമാ
കുുി.തെുശനുംരമയുമായിെരിഹ
രികുുണടമനുുുംസഹദുകുട
തികഴിഞുുദിവൈംആവശയു
ടപുുടുുതാണ.ുെരകുുുനീകുുവംു
െികിതുുാദൈവനവംുഅവ
ശയുൈരുുവീൈാടണനു്ുദകതദുുു
ൈരുുകുുാരംുവിശദീകരിചുുിടുുു
ണു്ു.

ഏഴുപേർകു്ുകടുികൊവിഡ,ു
നിരീക്്ണത്്ിൽ1.63ലക്്ം
തിരുവനനുുപുരം:ഇനുുടലദകരളതുുിലുു
7ദെരുുകു്ുടോവിഡു19സുുിരീകരിചുുതാ
യിമുഖയുമതനുുുിെിണറായിവിജയനഅ
റിയിചുുു.തിരുവനനുുപുരം,കാൈരദോ
ഡുജിലുുകളിലുുനിനുുുംരണുുുദെരുുകു്ുവീ
തവംുടോലുും,തുശുര,കണുുുരുുജിലുുകളി
ലുുനിനുുുംഓദോരുതുുരുുകുുുംആണു
ദോഗംസുുിരികരിചുുത.ുതിരുവനനുുപുര
തു്ു8,13വയസുളുുരണു്ുകുടുുികളുുകുുാ
ണുദോഗംസുുിരീകരിചുുത.ുഇവരുുതിരുവ
നനുുപുരംടമഡികുുലുുദോദളജുഎൈ.്
എ.ടി.ആശുെതതുിയിലുുഐടൊദലഷ
നിലുുെികിതുുയിലാണ.ുഇവരുടടആ
ദോഗയുനിലതുപതുികരമാണ.ുകണുുുരിലുു
ദോഗംസുുിരീകരിചുുയാളുുവിദദശതു്ുനി
നുുുംവനുുതാണ.ുമറുുുളുുവരുുകു്ുൈമുു
രുുകുുതുുിലുടടയാണുദോഗംവനുുത.ു
ദകരളതുുിലുു241ദെരുുകുുാണുഇതുവ

ടരദോഗൊധസുുിരീകരിചുുത.ുനിലവി
ലുു215ദെരാണുൈംസുുാനടതുുവിവിധ
ആശുെതതുികളിലുുെികിതുുയിലുളുുത.ു
െതുുനംതിടുു,കണുുുരുുജിലുുകളിലുുനി
നുുും2ദെരുടടവീതംെരിദോധനാഫ
ലംടനഗറുുീവുആയിടുുുണു്ു.24ദെരുുദോഗ

മുകുുിദനടിഡിൈെ്ാരുുജായി. ൈംസുുാ
നടതുുവിവിധജിലുുകളിലായി1,63,129
ദെരുുനിരീകുുണതുുിലാണ.ുഇവരിലുു
1,62,471ദെരുുവീടുകളിലംു658ദെരുുആ
ശുെതതുികളിലംുനിരീകുുണതുുിലാണ.ു
150ദെടരഇനുുടലആശുെതതുിയിലുുതെു
ദവശിപുുിചുുു.ദോഗലകുുണങുുളുുഉളുു
7485ദെരുടടടടൈാമുുിളുുെരിദോധന
യകുു്ുഅയചുുിടുുുണു്ു.ഇതിലുുലഭയുമായ
6381ൈാമുുിളുകളുടടെരിദോധനാഫ
ലംടനഗറുുിവുആണ.ു
നിൈാമുദുുീനിലംുമദലഷയുയിലംുനട

നുുതബുലീഗുൈദമുുളനങുുളിലെടങുുടു
തു്ുതിരിടചുുതുുിയവരകു്ുടോവിഡുൊ
ധയുദടുുഎനു്ുെരിദോധികുുണം.
ടോലീൈ്ഇകുുാരയുതുുിലനടെടിടയടു
കുുും.ലിസു്ുുുജിലുുാകളകുടരമാരമുദഖനന
ലകിയിടുുുണു്ു.കളകുടരമാരെനുുടപുുടുുജി
ലുുകളിലദവണുുമുനകരുതടലടുകുുുടമ
നുുുംമുഖയുമതനുുുിഅറിയിചുുു.
മതനുുുിമാരായടക.ടക.സശലജ,ഇ.െ

തദുുുദശഖരനുു,െീഫുടൈതകുടുുറിദോംദോൈ്
എനുുിവരുുെതതുൈദമുുളനതുുിലുുെടങുുടു
തുുു.

തബ്ലീഗ്സമമ്്ളനപര്തിനിധികൾക്്്കകാവിഡ്

ആശങ്്യിൽരാജയ്ം
നയുുഡലഹി:മാരചു്ു13മുതല15വടര
നിൈാമുദീനിടലമരകൈിലനടനുുമ
തൈദമുുളനതുുിലെടങുുടുതുുവരകുുി
ടയിലടോവിഡുെടരനുുദതാടട,രാ
ജയുടതുുഏറുുവംുവലിയടോവിഡുതെു
ഭവദകതദുുുമായിഇതുമാറുകയാടണനു്ു
അധികുതര.നിരവധിവിദദശികളട
കുുംഎണുുായിരദതുുളംദെരതബുലീ
ഗുജമാഅതുുിടുുുആസുുാനമായെം
ഗുുാവാലിമൈജ്ിദിലനടനുുൈദമുുളന
തുുിടനതുുിയിരുനുുു.ദകരളതുുിലനി
നുുടകുുംരാജയുതുുിടുുുവിവിധഭാഗങുു
ളിലനിനുുുളുുവരംുഉണുുായിരുനുുു.
ൈംസുുാനതുുുനിനു്ു70ദെരൈ

ദമുുളനതുുിനുദൊയിരുനുുതായാണു
വിവരം.ഇതുൈംെനുുിചുുകണകുുുക
ളദശഖരിചുുുവരികയാണ.ുെതുുനംതി
ടുു14,ആലപുുുഴ8,ദകാഴിദകുാുടു6,ഇ
ടുകുുി5,ൊലകുുാടു9,എറണാകുളം2,
മലപുുുറം18,തിരുവനനുുപുരം7,ദകാടുു
യം4,തുശുര1,കണുുുര1എനുുിങുു
ടനയാണുജിലുുതിരിചുുുളുുകണകു്ു.
കുടുതലുുആളുകളുുെടങുുടുതുുിടുുു
ദണുാുഎനുുകാരയുംെരിദശാധിചുുുവരു
നുുുണു്ു.

ൈദമുുളനതുുിലെടങുുടുതുുെതുു
നംതിടുുൈവുദദശിദഡാ.എം.ൈലിംഡ
ലുുഹിയിലുുമരണമടഞുുിരുനുുു.തബു
ലീഗുെതുുനംതിടുുഅമീരുുകുടിയായ
ൈലിംകഴിഞുുടൊവുുാഴെുയാണുമരി
ചുുത.ുടകാദറാണയാണുമരണകാരയുടമ
നു്ുസുുിരീകരിചുുിടുുിലുു.ഹുദതുദാഗതുുിനു
െികിതുുയിലായിരുനുുു.കരഫയുുവായ
തിനാലഖെറടകുുവംുഅവിടടനട
തുുി.ൈദമുുളനതുുിലുുെടങുുടുതുുെ
തുുനാപുരംൈവുദദശിടയവീടുുിലുുനിരീ
കുുണതുുിലാകുുി.െതുുനാപുരം െടുുാ
ഴിൈവുദദശി,ഇടതുുറൈവുദദശി,ഇയാ
ളുടടഭാരയുഎനുുിവരുുഇദപുാുളുുഡ
ലുുഹിയിലുണു്ു.
ൈദമുുളനതുുിലെടങുുടുതുു10ദെ

രെലൈംസുുാനങുുളിലായിടോവി
ഡുൊധിചുുുമരിചുുു.തമിഴനുാടുുിലഇ
നുുടലദരാഗംകടണുുതുുിയ50ദെരി
ല45ദെരംുൈദമുുളനതുുിലെടങുുടു
തുുവരാണുഎനുുാണുവിവരം. കശമുീ
രിലംുടതലങുുാനയിലംുയുെിയിലംു
ആതനുുുയിലംുകരണാടകയിലംുമഹാ
രാഷ്തടുയിലംുഈൈദമുുളനതുുിലെ
ടങുുടുതുുവരതിരിടചുുതുുിയദതാടട

ടോവിഡുൊധിതരുടടഎണുുംടെരു
കി.1830ദെടരയാണുകഴിഞുുരണുുു
ദിവൈങുുളിലായിഡലഹിടോലീൈ്
മരകുുൈ്ടകടുുിടതുുിലനിനുുുപുറതുുു
ടോണുുുവനുുത.ുയുടക,തഫുാനൈ്അട
കുും16രാജയുങുുളിലനിനുുുളുു281വി
ദദശികളഇതിലുണുുായിരുനുുു.ഇവരി
ല335ദെടരദോഗലകുുണങുുദോടട

ആശുെതതുികളിലതെുദവശിപുുിചുുിരി
കുുുകയാണ.ുൊകുുിയുളുുവരകവുാറ
സുുുനദകതദുുുങുുളില.നിൈാമുദീന
ദമഖലടോലീൈ്ദവലിടകടുുിതുുിരിചു്ു
യുദുുകാലാടിസുുാനതുുിലതെുതിദോ
ധതെുവരതുുനങുുളനടതുുുകയാണ.ു
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മരിച്്ത്കോത്്ൻകോട്സവ്കദശി;വികദശയാതത്നടത്്ിയിട്്ില്്

ഉള്്ിലെ തീയണയക്്്ാന്്... കൊ വി ഡ ്19 വവ റ സ ്വയ്ാ പ ന ത്്ി കന തി രേ ന ട ക്്് ന്് പപ് തി രോ ധ പപ് വ ർ ത്് ന ങ്് ള ്കട ഭാ ഗ 
മാ യി രോ ഴി രക് ്ട ്രമ രേ പാ ള യം മാ ർ ക്് റ്്് ഫ യ ർ രോ ഴസ് ്ജീ വ ന ക്്ാ ർ അ ണ ്വി മ ്ക്് മാ ക്്് ന്്്.                                 വി മി ത്്് ഷാ ൽ

ഹെരളത്്ിൽനിന്്്ഹപായ70ഹപർനിരീക്്ണത്്ിൽ്്
10ഹോട്്്സഹ്ോട്്്െളിൽ
ൊസർഹോഡം്പത്്നംതിട്്യം്
നയുുഡലുുഹി:രാജയുടതുുതെുധാന
ടോവിഡുതെുഭവദകതദുുുങുുളുടടെടുുി
കയിലെതുുനംതിടുു,കാൈരദോഡു
ജിലുുകളംു.ദകതദുുുൈരകുുാരതയാറാ
കുുിയെടുുികയിടല10ദോടു്ുൈ്ദോ
ടുുുകളിലാണുദകരളതുുിടലരണുുുജി
ലുുകളഇടംെിടിചുുത.ുഡലുുഹിദില
ഷാദുഗാരുുഡനുു,നിൈാമുദീനുു,ദോ
യിഡ,മീററു്ു,ഭിലവാര,അഹമുുദാൊ

ദ,ുകാൈരദോഡ,ുെതുുനംതിടുു,മംു
സെ,പുടനഎനുുിങുുടനയാണുെ
ടുുികയിടലതകുമം.െതുുുദകസുകളു
ടണുുങുുിലകുുസുുുുറംുെലകുുസുുുുറുകളു
ടണുുങുുിലദോടു്ുൈദ്ോടുുുമാടണനു്ു
അധികുതരവിശദീകരിചുുു.ദോടു്ു
ൈദ്ോടുുുകളിലെരിദോധനയംുതെു
തിദോധതെുവരതുുനങുുളംുകുടുത
ലശകുുമാകുുാനാണുെദുുതി.

കൊവിഡ്ക്്സ്്്്റായിനിസാമ്ദീൻ

വയനാട്വഴിരണ്്്കറാഡക്ള്്തറ്ന്്്ചൈ ന യയ 
മ റി ക ട ന്്് 
അ യമ രി ക്്

രാജയുതു്ുഅടചുുുപുടുുലതെുഖയുാെിചു്ുഏ
ഴുദിനംെിനുുിടുദുപുളദോഗൊധി
തരുടടഎണുും1400െിനുുിടുുു.
മരണം32.
147ദെരുദോഗംദഭദമായിആശുെതതുി
വിടുുു
മഹാരാഷ്തടുയിലഇനുുടലദോഗംസുുി
രീകരിചുുതു72ദെരകു്ു.
183ദലടറരാജയുങുുളിലായി8.23ലകുും
ദെരിദലകുുുദോഗംെടരനുുു.
ഇറുുലി-മരണം12,428 ,ൈട്െയുന-
8,269)യുഎൈിലമാതതും1,75,000ദോ
ഗൊധിതര.

റബർകർഷകർക്്്ള്്സബസ്ിഡിഈമാസം
വിദയ്ാർ്്ഥികള്്ഓൺലൈൻകോഴസ്്കളിൽകേരണം
കകരളത്്ിൽഇകപ്്ളസമ്ഹവയ്ാപനമില്്
ഇതരസംസ്്ാനതൊഴിൈാളികളക്്്തിരിച്്റിയൽകാർഡ്
തൊഴിൽവക്പ്്ിത്്്രണ്്്ൈക്്ത്്ിത്്്ഇൻഷവ്റൻസിനം്ഈകാർഡ്മതി

ഒരാഴച്മ്ന്്്ലിറ്്ര്്മദയ്ം;
ബെവ്കോവീട്്ിബലത്്ിക്്്ം
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
തിരുവനനുുപുരം:മദയുവിതര
ണതുുിനുമാരുുഗനിരദദശവുമാ
യിഎകസുൈൈ്വകുപു്ു.ൈ
രുുകുുാരുുദോകറുുുരുുമാരുുനലുുകു
നുുകുറിപുുടിയുളുുവരുുകു്ുമാതതു
മാണുമദയുംലഭയുമാവുക. ദോ
കറുുുറുടടകുറിപുുുമായിവരുനുു
വരുുകു്ുഎകുസൈൈ്ആദയും
ടെരുുമിറു്ുഅനുവദികുുും.ഈ
ടെരുുമിറുുിടുുുെകരുുപു്ുടെവുറി
ജൈ്ദോരപുുദറഷനുസകമാ
റുകയംുടെയുുും.മദയുംഅദെ
കുുകടുുുവീടുുിടലതുുികുുാനു
ളുുചുമതലടെവുദോയകുുുാ
ണ.ുദറഞു്ുൈരുുകുുിളുുഓഫീസു
കളിലുുഅദെകുുകരുുൈമരുുപുുി
കുുുനുുദോകറുുുറുടടകുറിപുുടി
വിശദമായിെരിദോധിചുുദശ
ഷമാകംുഎകുസൈൈ്ഉദദുയാ
ഗസുുരുുമദയുംലഭികുുാനുളുുവ
രുടടവിവരംദോരുുപുുദറഷനു
സകമാറുക.അദെകുുകടുുു
ടൊസെലുുനമുുരിദലകു്ുവി
ളിചുുദശഷമാകംുമദയുംഎതുുി
കുുുക.ഏതുതരംമദയുംഎതതു
അളവിലുുതുടങുുിയകാരയുതുുി
ലുുഇനിയംുവയുകുുതവദരണുു
തുണു്ു.ഇനുുടലലഭിചുുഅദെ
കുുകളുുഅതുടോണുുുതടനുു
ദതുകാഡീകരിചുുിടുുിലുു.നിലവിലുു
ഒരാഴചുുുദതുുകു്ുമുനു്ുലിറുുരുുമ
ദയുമാണുഅനുവദികുുുക.ഒ
നുുാംതീയതിയായഇനു്ുടതുഡ
ദഡആയിരികുുും.
തിരുവനനുുപുരതു്ുഇനുു

ടലമുനു്ുദെരുുഇതുുരതുുിലുു
ദോകറുുുരുുമാരുടടകുറിപുുടിയു
മാടയതുുിടയങുുിലംുകുറിപുുടി
യിലുുദോകറുുുറുടടൈീലിലുുാ
തുുതിനാലുുകുറിപുുടിനിരൈി
കുുുകയായിരുനുുു.വരാപുുുഴയി
ലംുഅങുുമാലിയിലംുൊലകുുാ
ടുുുംദോകറുുുരുുമാരുടടകുറിപുുടി
കളുമായിആവശയുകുുാടരതുുി.
ഇതിലുുെലരംുറിടുുയരുുടെയതു
ദോകറുുുറുടടകുറിപുുടികളംു
ൈവുകാരയുദോകറുുുരുുമാരുടടകു
റിപുുടികളുമാണുഹാജരാകുുിയ
ത.ുഇതുഅംഗീകരികുുാനാവി
ടലുുനു്ുഎകുസൈൈ്ഉദദുയാഗ
സുുരുുവയുകുുമാകുുി.ദോകറുുുറു
ടടകുറിപുുടിയിലുുആലുുകുു
ദോളുുവിതുദതുഡാവലുുൈി
നുുതഡും'എനു്ുഎഴുതിനലുുകി
യാലുുമതിഎനുുാണുഉതുുര
വിലുളുുത.ുഅതുടോണുുുത
ടനുുവരുനുുഅദെകുുകളുു
വയുാജമാദോഎനു്ുതിരിചുുറി
യുകയായിരികുുുംവരംുദിന
ങുുളിലുുഉദദുയാഗസുുരുുദനരിടു
നുുടവലുുുവിളി.
വയുാജകുറിപുുടികളുുതിരിചുു

റിയുനുുതിനുളുുമാരഗങുുളംു
എകുസൈൈിനുപുറതുുിറ
ദകുുണുുിവരംു.മദയുംകിടുുാനുള
ളഏകമാരുുഗടമനുുനിലയിലുു
ദോകറുുുരുുമാടരകാണാനായി
എതുുുനുുവരുടടതിരകുുാകംു
വരംുദിവങുുളിടലനുുാണു
ദോകറുുുരുുമാരുടടൈംഘടനക
ളുടടവിലയിരുതുുലുു.

ലോകത്്് മ ര ണം- 40,633
ലരാ ഗ ബാ ധി ത ർ - 8,23,194
സ ്ഖ പപ് ്ട്് വ ർ- 1,74,332
യ ്എ സ-് 3402 ചൈ ന-3305

വയ്ാജ വാർത്്കൾ 
വലിയ തടസം: കകനദ്്്ം

വിംബിൾഡൺ 
റദ്്ാക്്്ം
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നന്്മനസ.്...ഞോഴിഞക്്ട്കല്്്ത്്ാൻകെവ്ഫ്്ാറ്്ിൽതാമസിക്്്ന്്യാൾപ്തിയറയികലകെത്്ിണ്്യിൽകഴിയ്ന്്ൈർക്്്ഭക്്ണം
നൽക്ന്്്.-വിമിത്്്ഷാൽ

സൗജന്യദെഷൻ്്
വിതരണംഇന്്്മ്തല
കോഴികക്്ട:്െര്്ക്്ാര്്റപ്ഖയ്ാ
പിച്്ൌജനയ്കറഷന്്വിതര
ണംഈആഴച്ആരംഭിക്്്ം.
സകാവിഡ് ബാധയ്സട പശ്്ാ
ത്്ലത്്ില്്സ്രക്്ാറക്േീകര
ണങ്്ള്് പ്ര്്ണ്്ോയം് പാലി
ച്്ാവം്കറഷന്്വിതരണം.ഒകര
െേയംഅഞ്്്കപരില്്ക്ട്ത
ല്്കറഷന്്കടക്്്മ്ന്്ില്്നി
ല്്ക്്ാന്്പാടില്്.ഇക്്ാരയ്ംഉറ
പ്്ാക്്ാന്്കോക്്ണ്്വയ്വസ്്
യിലായിരിക്്്ംവിതരണം.കട
യിസലത്്ാന്് റപ്യാെമ്ളളവ
ര്്ക്്്െന്്ദ്്റപ്വര്്ത്്കര്സട
കെവനം ഉപകോഗസപ്്ട്
ത്്ാം.കാര്്ഡ്ടേകള്്നിശ്്ിത
അകലംപാലിച്്്സോണ്്്ോറത്
കേകറഷന്്കടകളില്്നില്്ക്്ാ
ന്്പാട്ളള.്ൌജനയ്കറഷന്്
വിതരണംഏറപ്ില്്20വസരഉ
ണ്്ായിരിക്്്സേന്്്െവപ്്ഓ
ഫീെര്്അറിയിച്്്.

ഓൺപൈനില്കട
യാര്തയയപ്്്ദോഗം
കതഞ്്ിപ്്ലം:കാലിക്്ര്്്െര
വകലാോലയില ഓണവല
നില്സട യാറത്യയപ്്് കോഗം
.െരവകലാോലയില 32 വര
ഷസത്്കെവനംപ്രത്്ിയാ
ക്്ിയ പാലക്്ാട്്്കാരിയായ
െിെിെികോയിന്്്്രജിെറ്ട്ാ
ര റപ്വീണയ്സട യാറത്യയപ്്്
കോഗോണ്ഇന്്സലരാവിസല
10.30മ്തല12േണിവസരഓ
ണ വലനായി നടത്്ിയത.്
കോയെ്് സേകെജില്സടെവ്ാ
ഗതറപ്െംഗവം്അധയ്ക്്റപ്
െംഗവം്നടത്്ി.വക്പ്്ിസല
22ജീവനക്്ാരം്േബ്്െകദ്്േ
ത്്ില്സട ആേംെ അറിയി
ച്്്,ചിലരപാട്്്പാടിസോണ്്്
പങ്്ാളികളായി,ത്ടരന്്്േറ്പ
ടിറപ്െംഗവം്.നദ്്ിറപ്കാേന
ത്്ില്സടയാറത്യയപ്്്കോഗം
ഉച്്ക്്് 12 േണികോസട അവ
ൊനിച്്്.
അന്ദോചിച്്്
തിര്രങ്്ാടി: തിര്രങ്്ാടി േ
ണ്്ലം മ്െ്ലിംലീഗ് വവെ്
റപ്െിെന്്്്എംമ്ഹമ്്ദ്ക്ട്്ി
മ്നഷിയ്സട വികോഗത്്ില
തിര്രങ്്ാടിമ്നിെിപ്്ലമ്െ്
ലിംയ്ത്്് ലീഗ് കമ്്ര്്ിഅന്
കോചിച്്്. ജില്് യ്ത്്് ലീഗ്
സെറക്ട്്റി,ദീരഘകാലംതിര്ര
ങ്്ാടിപഞ്്ായത്്്മ്െ്ലിംലീ
ഗ,്യ്ത്്് ലീഗ്എന്്ിവയ്സട
കനത്സ്്ാനംഅലങ്്രിച്്അ
കദ്്ഹം ോത്ക കോഗയ്ോയ
സോത്ജീവിതംനയിച്്കനതാ
വായിര്ന്്്മ്നഷിൊഹിബ്
എന്്്യ്ത്്്ലീഗ്ഓണ്്വല
ന്്കോഗംവിലയിര്ത്്ി.െി.
എച്്്.അബ്ബക്്രെിദ്്ീഖ,്
സകമ്ഈന്ലഇസ്്ാം,അയ്
ബ് തലാപ്്ില,അനീെ് ക്രി
യാടന്്,ടി.പി.അബ്്്െലാം, റി
യാെ് കോട്്്ങ്്ല്്,െി.വി.അ
ലിഹെന,പി സകെരഫാെ,്
വി.പി.അഫെ്ല,ൊദിഖ്ഒള്്
ക്്ന,് വി പി വഫെല, ശ്
വഹബ്കണ്്ാണത്്്,പി.സക.
ഷേീം,ഇ.വി.ജാെിദ,്മ്െത്ഫ
ക്ട്്കശ്്രി,േബാബ്ചപ്്ങ്്ത്്ി
ല്്, ജാഫര ക്ന്്കത്്രി,എം 
െി.ഇെേ്യിലഎന്്ിവരെം
ൊരിച്്്.
ബസ്കള്കടനിക്തി
ഒഴിവാക്്ണം
തലകേരി:െവ്കാരയ്ബസ്കള്
സടോരച്്്31അവൊനിക്്്ന്്
വറ്തോെനിക്തിയം്കോക്
ൌണ അവൊനിക്്്ന്്ത്
വസരയ്ള്് നിക്തിയം് പ്ര
ണ്്ോയി ഒഴിവാക്്ണസേന്്്
കറ്്്്ര്്്െിംഗിളബെ്ഓകണര
െ് അകോെികയഷന. അ
കോസോപ്്ംമ്ന്്്ോെകത്്ക്്്
െവ്കാരയ് ധനകാരയ്സ്്ാപന
ങ്്ളില നിസന്്ട്ത്് വായപ്
യം്പലിേയം്ഒഴിവാക്്ണേ
ന്്്ം െംഘടനാ റപ്െിെണ്്്
സോട്്കോടിവിേവ്നാഥനം്ജ
ന.സെറക്ട്്റിടി.എം.സ്ധാകര
നം്െംയ്ക്്റപ്െത്ാവനയി
ലആവേയ്സപ്്ട്്്.

കോഴിക്ക്ട:്ജില്്യില്്അവ
േയ്ൊധനങ്്ള്സടഅേിതവി
ലവര്്ധനതടയ്ന്്തിന്പ്ത്
ക്്ിയേരാേരിചില്്റവിലനി
ലവാരം റപ്െിദ്്ീകരിച്്തായി
ജില്്ാകലകര്്്ര്്അറിയിച്്്.ജി
ല്്യിസലസൊത്്/ചില്്റവയ്ാപാ
ര സ്്ാപനങ്്ള്് െദ്്ര്്േിച്്്
അവര്സടബില്്്കള്്പരികോ
ധിച്്തിന്കേഷോണ്േരാേ
രിവിലനിലവാരംതയ്്ാറാക്്്
ന്്ത.്31.03.2020അടിസ്്ാന
ത്്ില്്വിവിധഇനങ്്ള്്ക്്്ഒ
ര്കികോറഗ്ാേിന്പ്ത്ക്്ിയ
ചില്്റവില:േട്്അരി(40-47ര്
പ),ക്റ്വ(36-42ര്പ),ജയ
(41ര്പ),കയേ(100-115ര്പ),
പച്്രി(28-38ര്പ),സചറ്പയ
ര്്(110-125ര്പ),ഉഴ്ന്്്പരിപ്്്
(120-125 ര്പ), ത്വരപ്്രിപ്്്
(96-110ര്പ),കടല(68-88ര്
പ),മ്ളക്-1(280ര്പ),മ്ളക്
സെട്്ിയ്ളളത്(175ര്പ),േല്്ി
(88-98ര്പ),പഞ്്ൊര(40-
42ര്പ),െവാള(36ര്പ),സവ
ളിസച്്ണ്്(160-195),വേദ(35
ര്പ),റവ(37ര്പ),ആട്്(35ര്
പ),സോടിയരി(48-55ര്പ),ഉ
ല്വ(70ര്പ),പ്ളി(100-120

ര്പ).അവേയ് ൊധനങ്്ള്്
വാങ്്്കപ്്ള്് േരാേരി വില
യില്് വളസര ക്ട്തല്് വില
ഈടാക്്്കയാസണങ്്ില്് ജി
ല്്ാഭരണക്ടത്്ിസന്്്സകാവി
ഡ്ജാറഗ്തഎന്്സവബ്ആപ്്ി
കക്്ഷന്് വഴികോ താസഴ ന
ല്്കിയിരിക്്്ന്് നമ്്റ്കളി
ല്്വിളികച്്പരാതികള്്അറി
യിക്്ാവ്ന്്താണ.്ഭക്്്യസോ
ത്വിതരണവക്പ്്്പരികോധ
നയക്്്ായിെ്കവ്ാഡ്കള്്ര്
പീകരിച്്ിട്്്ണ്്്. താല്ക്്് െ
വപ്് ഓഫീെറ്സട കനത്തവ്
ത്്ില്് കോഴിക്ക്ട,് സോയി
ലാണ്്ി,വടകര,താേരകശ്്രിഎ
ന്്ിവിടങ്്ളില്് റപ്കത്യക െ്
കവ്ാഡ്കളം്െിര്്ികറഷനിങ്
ഓഫീെറ്സടപരിധിയില്്കോ
ര്്ത്്്,ൌത്്്എന്്ിവിടങ്്ളി
ല്്ഒര്െ്കവ്ാഡ്ോണ്ര്പീക
രിച്്ിട്്്ള്്ത.്അേിതവിലഈ
ടാക്്്ന്്ത്തടയ്ന്്തിസന്്്ഭാ
ഗോയിെിവില്്െവപ്്െ്അ
ധിക്തര്്വിവിധകടകളില്്പ
രികോധനനടത്്്ന്്്ണ്്്.പച്്
ക്്റിചില്്റവയ്ാപാരികള്്പരി
കോധനഉകദ്യാഗസ്്ന്്മ്മ്്ാ
സക പര്്കച്്െ്ബില്്ഹാജരാ

കക്്ണ്്തം്എല്്ാകടകളിലം്
വിലനിലവാരംറപ്ദര്്േിപ്്ികക്്
ണ്്ത്ോണ.്അേിതവിലഈ
ടാക്്്ന്്ത്റേ്ദ്്യില്്സപ്്ട്്ാല്്
കട അടപ്്ിക്്്ന്്ത്ള്്സപ്്സട
യ്ള്് നടപടികള്് െവ്ീകരി
ക്്്ം.അേിതവിലഈടാക്്്ന്്
തം്പ്ഴത്്്ിസവപ്്്ം റേ്ദ്്യി
ല്്സപട്്ാല്്െിവില്്െവപ്്െ്
അധിക്തസരഅറിയിക്്ാം.പ
രാതി അറിയികക്്ണ്് നമ്്ര്്:
താല്ക്്് െവപ്് ഓഫീെര്്
കോഴിക്ക്ട-്  9188527400,
െിര്്ി കറഷനിങ് ഓഫീെര്്
ൌത്്് - 9188527401,െിര്്ി
കറഷനിങ്ഓഫീെര്്കോര്്ത്്്
- 9188527402, താല്ക്്് െ
വപ്്ഓഫീെര്്സോയിലാണ്്ി
- 9188527403, താല്ക്്് െ
വപ്് ഓഫീെര്് വടകര -
9188527404,താല്ക്്്െവപ്്
ഓഫീെര്് താേരകശ്്രി -
9188527399.അവേയ്ൊധന
ങ്്ള്സടകണ്്കറ്ടാള്്റ്മം്റട്ാ
ന്്െ്കോര്്ട്്്കണ്്കറ്ടാള്്റ്മം്
ജില്്യികലക്്്ള്് അവേയ്വ
െത്്ക്്ള്സടവരവിന്യാസോ
ര്തടസ്്വ്േില്്എന്്്ഉറപ്്്വ
ര്ത്്്ന്്്ണ്്്.

അവേ്യസാധനങ്്ള്രെപ്ത്ക്്ിയ
േരാേരിവിലനിലവാരംപ്പസിദ്്ീകരിച്്്

കോഴിക്ക്ട:് സകാവിഡ-്19
വയ്ാപനംകനരിട്ന്്തിസന്്്ഭാ
ഗോയികോഴികക്്ട്ജില്്ാക്
ടം്ബറേ്ീ േിഷസന്്് കേല്്കോട്്
ത്്ില്്വിവിധക്ടം്ബറേ്ീയ്
ണിറ്്്കള്്ഇതിനകംനിര്്മ്്ി
ച്്ത് 1,78,912 കോട്്ണ്് ോെ്
ക്്്കള്്.ഇത്ക്ടാസത756ലി
ര്്ര്്ൊനിസര്്െറം്1125ലിര്്ര്്
ഹാന്്ഡ്വാഷം്ക്ടം്ബറേ്ീ
യ്സടആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്ഉതപ്ാ
ദിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
വവറെ്ബാധസയക്റിച്്്ള്്
2ലക്്ംകോട്്ീസ്കള്്വിതര

ണംസചയത്.്െര്്ക്്ാര്്ഓഫീ
സ്കള്്,കോര്്പകറഷന്്ഓഫീ
െ,്െര്്ക്്ിള്്ഓഫീസ്കള്്,റട്
ഷറി,താല്ക്്്ഓഫീെ,്സകഎ
െആ്ര്്ടിെി, ത്ടങ്്ിയ ഇട
ങ്്ളിലാണ് ഇത് വിതരണം
സചയത്ത.്
വീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ില്്
കഴിയ്ന്്വര്്ക്്്െഹായംഎ
ത്്ിക്്ാനം്ഇവര്്ആകോഗയ്
വക്പ്്ിസന്്്നിര്്കദ്്േങ്്ള്്പാ
ലിക്്്ന്്്സവന്്് ഉറപ്്്വര്
ത്്ാനം് ക്ടം്ബറേ്ീ റപ്വ
ര്്ത്്കര്്രംഗത്്്ണ്്്.

സോകോണവവറെ്പടര്്ന്്്
പിടിക്്്ന്് ൊഹചരയ്ത്്ില്്
അവസയകനരിടാന്ള്്ോര്്ഗ
ങ്്ള്്,മ്തിര്്ന്്വസരപരിചരി
ക്്്ന്്തില്്റേ്ദ്്ികക്്ണ്്കാ
രയ്ങ്്ള്്ത്ടങ്്ിയവിവരങ്്ള്്
വാട്െ്ആപ്്് റര്്പ്്്കള്്വഴി
ആള്കളില്് എത്്ിക്്്ന്്്
ണ്്്.
കോഴിക്ക്ട് ജില്്യില്് റപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്് 84 കമ്്്യ്ണിര്്ി
കിച്്ണ്കളില്് 81എണ്്വം്
വകകാരയ്ംസചയ്്്ന്്ത്ക്ടം്
ബറേ്ീയാണ.്

ക്ട്ംബപ്േീഒര്ന്മ്ക്്ാല്്ലക്്ത്്ിലധികം
മാസ്ക്്്കൾ്്ലഭ്യമാക്്ി

കോഴിക്ക്ട:് ജില്്യില കോ
ക്്്ൌണവയ്വസ്്കളലം
ഘിച്്്ആധികാരികകരഖകളി
ല്്ാസത പ്റത്്ിറങ്്്ന്് വയ്
ക്്ികളസക്്തിസര ഇന്്്യന
പീനലകോഡ്സെക്്ന269
റപ്കാരംകര്്േനനടപടിെവ്ീ
കരിക്്ാന ജില്്ാ കലകര്്്ര
ൊംബേിവറാവ്ജില്്ാസപാ
ലീെ് കേധാവിോരക്്് നിര്്കദ
േം നല്്കി. ജില്്യക്്്്ള്്ില
ചരക്്്കളക്്്ം കെവനത്്ി
ന്ോയിനീങ്്്ന്്വാഹനങ്്
ളക്്്അതത്തകദ്്േെവ്യംഭര

ണസ്്ാപനങ്്ളിസലസെറക്ട്്
റിോരനലക്ന്്പാെ്ഇസല്്
ങ്്ിലഇന്്്യനപീനലകോഡ്
സെക്്ന269,188റപ്കാരംന
ടപടി െവ്ീകരിക്്ണം.ചരക്്്
കളക്്്ംകെവനത്്ിന്ോയി
ജില്്യക്്്്ം െംസ്്ാനത്്ി
നം്പ്റത്്്കോക്ന്്വാഹ
നങ്്ളക്്്ജില്്ാകലകര്്്രന
ലക്ന്്പാെ്ഇല്്ാത്്പക്്
വം്ഐപിെി269,188റപ്കാ
രംനടപടിെവ്ീകരിക്്ാന്്ജി
ല്്ാസപാലീെ്കേധാവികളക്്്
കലകര്്്ര്് നിര്്കദ്്േം നല്്കി.

ജില്്ാഅതിരത്്ികളിലസപാ
ലീെ്പരികോധനകരേനോ
ക്്്കയം്,അതിരത്്ികടന്്്
വാഹനങ്്ളം്ജനങ്്ളം്യാ
റത്സചയ്്്ന്്ിസല്്ന്്്ഉറപ്്്വര്
ത്്്കയം്സചയ്്ണം.ഈവി
ഷയത്്ിലസപാലീെ്െവ്ീകരി
ക്്്ന്്നടപടികളെംബന്്ി
ച്്റികപ്്രട്്്എല്്ാദിവെവം്
കലകര്്്രക്്് െേരപ്്ികക്്ണ്്
താണ.്സോകോണ വവറെ്
വയ്ാപനം തടയ്ന്്തിനായി
കോക്്്ൌണകരേനോയി
പാലികക്്ണ്് ൊഹചരയ്ത്്ി

ലാണ്നിയറന്്്ണങ്്ള്്ക്ട്
തല്്കര്്േനോക്്്ന്്തിന്ജി
ല്്ാ ദ്രന്്നിവാരണഅകോ
റിര്്ിസചയര്്ോന്്ക്ടിയായജി
ല്്ാകലകര്്്ര്്ഉത്്രവിറക്്ിയ
ത.്ജില്്യിസലപലസ്്ലങ്്ളി
ലം്ജനങ്്ളം്വാഹനങ്്ളം്
കോക്്്ൌണവയ്വസ്്കളം്
നിരകദ്്േങ്്ളം്പാലിക്്ാസത
കോെിലഇറങ്്്ന്്തം്വില
ക്്്ലംഘിച്്്ജില്്ാഅതിരത്്ി
കള കടന്്് യാറത് സചയ്്്ന്്
തം് റേ്ദ്്യിലസപ്്ട്് ൊഹച
രയ്ത്്ിലാണ്നടപടി.

രരഖകളില്്ാരതപ്റത്്ിറങ്്്ന്്വർര്ക്തിരര
ഐപിസിവക്പ്്്കൾ്്പ്പകാരം

നടപടിക്്്നിര്്ദേശം
ത്പ്്നച്്ി:കോക്്്ൌണകാ
ലത്്്കോലിയില്്ാസതബ്ദ്്ി
മ്ട്്്ന്്ഇതരെംസ്്ാനസോ
ഴിലാളികളക്്്ഭക്്്യധാനയ്കി
റ്്്കളനലകി.ത്പ്്നച്്ികേഖ
ലയില വിവിധ ഭാഗങ്്ളില
താേെിക്്്ന്്വരക്്് വയ്ാപാ
രിവയ്വൊയിഏകോപനെ
േിതികനത്തവ്ത്്ിലപരിെര
സത്്ഇതരെംസ്്ാനസോഴി

ലാളികള്സടതാേെസ്്ലങ്്
ളികലക്്്കാരഡ്എത്്ിച്്്ന
ലകി.200 ല പരം കിറ്്്കളാ
ണ് നലകിയത് വിതരണ ഉ
ദഘ്ാടനം പ്ലപര്് പഞ്്ായ
ത്്് റപ്െിെന്്്് െി. എച്്്.
വബനബ നിരവഹിച്്്. പ
ഞ്്ായത്്്സെറക്ട്്റിെക്ത്
ഷ് ക്ോര, സഹലത്്് ഇന
െസ്പകര്്്രഷാഹ്ലഹേീദ,്പ

ഞ്്ായത്്് സേമ്്രോരായവാ
രിജാക്്ന,ഇ.സക.െലാം,വയ്ാ
പാരിവയ്വൊയിഏകോപന
െേിതി യ്ണിര്്് റപ്െിെന്്്്
പി. അബ്ബക്്ര, ജനറല
സെറക്ട്്റിഒ.പി.എകരിം,റട്ഷ
റര ടി.പി. വെന്ദ്്ീന, യ.് 
സക.ടി.മ്ഹമ്്ദ്നൗഫല,െി.
സക.അലിബാപ്്്വഹീദലിത്
ടങ്്ിയവരകനത്തവ്ംനലകി.

ഇതരസംസ്്ാനരൊഴിലാളികൾക്്്ആേ്വാസരമകി
ത്പ്്നച്്ിയിരലവ്യാപാരികൾ

തലരേരിയ്ംപരിസരപ്പരേേങ്്ള്ം
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി
തലകേരി:തലകേരി
ഫയരകോഴെ്്നഗര
െഭാ പരിധിയിസല
െരക്്ാര ഓഫീസ്
കളം്സോത്സ്്ല
ങ്്ളം് അണ്വിമ്
ക്്ോക്്ി. ക്ടാസത
കതിര്ര ,ധരമ്്ടം,
സോക്്ി, നയ്് ോഹി
എന്്ിവടങ്്ളിലം്
രാവിസല9േണിമ്ത
ലവവകിയിട്്് 6 േ
ണി വസരയാണ്അ
ണ്വിമ്ക്്ോക്്ിയ
ത.്കറ്്്്ഷനഓഫീെ
ര റേ്ീജിത്്്,അെി.
കറ്്്്ഷനഓഫീെരേേിധരന

എന്്ിവര്സട കനത്തവ്ത്്ില
25ഓളംവര്ന്്ജീവനക്്ാര

അണ്വിമ്ക്്ോക്്്ന്്റപ്വ
രത്്നത്്ിലഉണ്്ായത.്

ഫയർഞോഴസ്ിക്്്ഞനത്തവ്ത്്ിൽതലഞശരിനഗരസഭയികലകൊത്
സ്്ലങ്്ൾഅണ്ൈിമ്ക്്മാക്്ി

സേെിക്്ലഉപകരണങ്്ളനലകികതഞ്്ിപ്്
ാലം:െവ്കാരയ്സ്്ാപനോയ റിമര്്്് സഹലത്്്
സോല്ഷനകോഴിക്ക്ട്സേെിക്്ലകോകള
ജികലക്്്10ലക്്ംവിലേതിക്്്ന്്സേെിക്്ലഉ
പകരണങ്്ളനലകി.വിലപിടിപ്്്ള്്ഐവിക
നാലെ,് കോകക്ര്്െ് ഗൗണ, ോെക്്്്,ഐ
സോകലഷനവാരെികലക്്്ം,ഐെിയ്വികല
ക്്്മ്ള്് ഉപകരണങ്്ള, സവന്്്ികലഷന ോ

െക്,്െിലികക്്ണ,ത്ടങ്്ിയവയാണ്സേെി
ക്്ലകോസളജ്അധിക്തരക്്്കാലിക്്ര്്്യ്
ണികവഴെ്ിര്്ിക്്്െേീപംസചട്്്യാരോട്ആസ്്ാ
നോയിറപ്വരത്്ിക്്്ന്്റിമര്്്്സഹലത്്്സോ
ല്ഷനനലകിയത്.കമ്്നിസചയരോനഹബീ
ബ്ചാലിയം,റിെരച്്്ആന്്്്സെവലപ്്്സേന്്്്കേ
ധാവിഷണമ്ഖന്ണ്്ിഎന്്ിവര കചരന്്ാണ്
വകോറിയത.്

റിമറ്്്്കെൽത്്്കോല്ഷൻഞോഴിഞക്്ട്കമഡിക്്ൽഞോകെജിഞലക്്്ഉരകരണങ്്ൾവകമാറ്ന്്്.

രമഡിക്്ലഉപകരണങ്്ൾനലകി

േകഞ്്രി:സകാവിഡ്-19റപ്
തികോധറപ്വരത്്നങ്്ള്
സടഭാഗോയിഎെ്വവഎ
െ്കോണകമ്്ിര്്ി,േകഞ്്
രി സപാലീെ് കറ്്്്ഷനികല
ക്്്ആവേയ്ോയോെ്ക്്്
കള വിതരണം സചയത്.്
കോക്്് ൌണ്ോയി ബ
ന്്സപ്്ട്്നിയറന്്്ണറപ്വ
രത്്നങ്്ളില മ്ഴ്വന
െേയവം്ഏരസപ്്ട്്ിരിക്്്
ന്്സപാലീെ്ഉകദ്ോഗസ്്ര
ക്്് ോെക്്കളഅതയ്ാവ
േയ്ോസണന്്നിലയിലാണ്
സോലീെ്കറ്്്്ഷനിലവിത
രണം െംഘടിപ്്ിച്്ത.് എ
െ്വവഎെ്കോണസെ
റക്ട്്റിയ.്ടി.എം.േേീരപ്
ല്്്ര,എെ.്എെ.്എഫ്ജില്്ാ
സെറക്ട്്റി സക.പി.യ്സ്ഫ്

സപരിമ്്ലം, അോന്ള്് െ
ഖാഫിസപരിമ്്ലം കനത്തവ്ം
നലകി.സപരിമ്്ലംയ്ണിര്്ി

സലൊന്്്വനംറപ്വരത്്കരാ
ണ്ോെ്ക്്്കളതയ്്ാറാക്്ി
യത.്

മാസ്ക്വിതരണംരെയ്ത്

എസ്വൈഎസ്മഞച്്രിഞോൺകമ്്ിറ്്ികകാൈിഡ്-19പര്തിഞോധ
പര്ൈർത്്നങ്്ള്കെഭാഗമായിമഞച്്രികരാലീസ്ഞറ്്്്ഷനിഞലക്്്ആ
ൈശയ്മായമാസക്്്്കൾൈിതരണംകെയ്്്ന്്്.

ഒര്ലക്്ംസാനിറ്റ്സറ്കള്ം
മാസ്ക്കള്മായിജില്്ാപഞ്്ായത്്്
േലപ്്്റം: സകാവിഡ് 19 റപ്തി
കോധറപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്ായി
ജില്്ാപഞ്്ായത്്ിസന്്് കനത്
തവ്ത്്ില്് ഒര് ലക്്ം ൊനി
വര്്െറ്കളം് ോെ്ക്കളം്
നിര്്േിക്്്സേന്്്ജില്്ാപഞ്്ായ
ത്്്റപ്െിെന്്്്എ.പിഉണ്്ിക്
ഷണ്ന്് അറിയിച്്്. ജില്്ാ പ
ഞ്്ായത്്്കോര്്ഡ്കോഗത്്ി
ലാണ് തീര്ോനം. പദ്്തി െ
ര്്ക്്ാറിസന്്് അന്േതിക്്ായി
െേര്്പ്്ിക്്്ം. അന്േതി ലഭി
ക്്്ന്്കോസട നിര്്ോണം ആ
രംഭിക്്്സേന്്്ംജില്്ാപഞ്്ായ
ത്്് റപ്െിെന്്്് അറിയിച്്്.
2020-21വര്്ഷകത്്ക്്്ള്്വാ

ര്്ഷിക പദ്്തികള്്ക്്് െി.പി.
െി അംഗീകാരോയതായം്
കോഗംഅറിയിച്്്.റ്്്്ിയറിങ്ക
മ്്ര്്ി,റ്്്്ാന്്്ിങ്കമ്്ര്്ിതീര്ോന
ങ്്ളം്വിവിധസടന്്െറ്കളം്
കവ്കട്്ഷന്കളം്കോഗംഅംഗീ
കരിച്്്. സകാവിഡ് 19 ഭീഷണി
യ്സട പശ്്ാത്്ലത്്ില്് ആ
കോഗയ്ജാറഗ്താനിര്്കദേങ്്ള്്
പ്ര്്ണോയം്പാലിച്്ാണ്കോ
ഗംകചര്്ന്്ത.്കോഗത്്ില്്റപ്
െിെന്്്്ള്്സപ്്സട13അംഗങ്്
ള്്നിശ്്ിതവയ്ക്്ിഅകലംപാ
ലിച്്്കനരിട്്്ംേര്്്19അംഗങ്്ള്്
വീെികോകോണ്്ഫറന്്െ്വ
ഴിയം്പസങ്്ട്ത്്്.

േകഞ്്രി:സകാവിഡ്-19വയ്ാപ
നത്്ിസന്്്പശ്്ാത്്ലത്്ിലേ
കഞ്്രിനഗരെഭയ്സടയം്നഗ
രആകോഗയ്വക്പ്്ിസന്്്യം്െ
ഹകരണകത്്സടഇന്്്യനസറ
ഡ്കറ്ോെ്സോവെര്്ിഏറ
നാട്താല്ക്്്െേിതി,േകഞ്്രി
പട്്ണത്്ിലം്പരിെരറപ്കദേ
ങ്്ളില്മ്ള്്അനയ്െംസ്്ാന
സോഴിലാളികളിലകോധവല
ക്്രണംനടത്്ി.പത്്്ംപതി
നഞ്്്ോള്കളാണിവിസടസോ
ച്്്മ്റികളിലകഴിഞ്്്വര്ന്്
ത.്വകകളകോപ്്ിട്്്ംഹാന്്്്
റബ്ഉപകോഗിച്്്ംോെറ്ത്ീയ
ോയികഴ്കകണ്്രീതിസോഴി
ലാളികസളപഠിപ്്ിച്്്.അകലം
പാലികക്്ണ്്തിസന്്് അനിവാ
രയ്തയം്അവസരകോധയ്സപ്്ട്
ത്്ി.നാട്്ികലക്്്കോകാന്ള്്

ആവേയ്േറിയിച്്കപ്്ളൊഹ
ചരയ്വം് ൊകങ്്തികതവ്വം്
സോഴിലാളികസളകോധയ്സപ്്ട്
ത്്ിയകപ്്ളആകോഗയ്സ്ര
ക്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്രീതിയിലനി
രകദ്്േങ്്ളപാലിച്്്മ്കന്്ട്്്
കോക്സേന്്്സോഴിലാളികളം്
പറഞ്്്.മ്ട്്ിപ്്ാലത്്്നഗരെ
ഭാംഗംെക്്ീനത്ടക്്ംക്റി
ച്്്.സഹലത്്്ഇനെസ്പകര്്്ര
ോരായെി.വി.ബിേവ്ജിക്്്,വി.
എെ.് റപ്ിന്ക്്ാസെട്ത്്്.ഇ
ന്്്യന സറഡ് കറ്ോെ് സോ
വെര്്ി താല്ക്്് അഡക്ോ
ക്്്സചയരോനവല്്ാഞ്്ിറഹ്
വെന ആകോഗയ്രക്്ാ െ
കദ്്േം നലകി.അംഗങ്്ളായ
മ്ജീബ്മ്ട്്ിപ്്ാലം,എ.പി.അലി,
പി.സക.െലാം,ഷാജി.സക.പവി
റത്ംെംൊരിച്്്.

ദോധവത്കരണവ്മായി
ഇന്്്യൻകെഡ്ദ്രോസ്കൊപസറ്്ി

പ്രൈവരമാരനാട്്ില
ദോയി:കകായിത്്ിന്
പാകമായകനല്്്കള
നശിക്്്ന്്്
തിര്രങ്്ാടി: സചറ്മ്ക്്്പാട
കേഖരത്്ിസല ഏക്്റ് കണ
ക്്ിന്സനല്്്കളയറന്്്ംഇല്്ാ
ത്്തിനാലസകായ്്ാനപറ്്്ന്്ി
ല്്.സകായത്്്്യറന്്്ംവകകാ
രയ്ം സചയ്്്ന്് വറ്െവരോര
സകാകോണഭീതിമ്ലംനാട്്ില
കോയതിനാലാണ് സകായ്്ാന
ൊധിക്്ാത്്സതന്്് കരഷക
രായകോലയിലഹംെയം്വി.
പികവലായ്ധനം്പറഞ്്്.ജി
ല്്യിലതസന്്ഏര്്വം്ക്ട്ത
ലക്ഷിഇറക്്്ന്്ത്സചമ്്ാട,്
സചറ്മ്ക്്്സോടിഞ്്ി,കട്വ
ള്്്ര, തിര്രങ്്ാടിഎന്്ിവിട
ങ്്ളിലാണ.്പതിനഞ്്്ദിവെ
ക്ത്ളോയി വിളവായ സനല്്്
തയ്്ാറായിട്്്.സനലക്്തിര്നഷ്്
സപ്്ട്കൊഎന്്ആേങ്്യിലാ
ണ്കരഷകര.

സിവില്്സപ്ല്സ്
ഉദ്യോഗസ്്ര്്
പരിദോധനനടത്്ി
കോഴിക്ക്ട:്അവേയ്ൊധന
ങ്്ള്സടനിരക്്്വിലയിര്ത്്്
ന്്തിസന്്് ഭാഗോയി കോഴി
കക്്ട്താല്ക്്ിസലവിവിധക
ച്്വടസ്്ാപനങ്്ളില്്െിവില്്
െവപ്്െ് ഉകദ്ോഗസ്്ര്് പരി
കോധനനടത്്ി.പ്ന്്കശ്്രി,
ചീക്്ികോട,്അന്്കശ്്രി, തല
ക്്ളത്്്ര്് ത്ടങ്്ിയ റപ്കദേ
ങ്്ളില്് റപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്പച്്
ക്്റിവിലപ്നോലകള്്,പല
വയ്ഞജ്നകടകള്്,റര്്ട്്്റ്്്്ാള്
കള്്,ഫിഷ്ോര്്ക്്റ്്്കള്്,ചിക്്
ന്്റ്്്്ാള്കള്്, സേെിക്്ല്്െ്
കറ്്റ്കള്്, കബക്്റികള്് എ
ന്്ിവിടങ്്ളില്് കോഴിക്ക്ട്
താല്ക്്് െവപ്് ഓഫീെറം്
കറഷനിങ്ഇന്്െ്സപക്്ര്്ോരം്
അടങ്്്ന്് െംഘോണ് പരി
കോധനനടത്്ിയത.്വിലപ്ന
വിലറപ്ദര്്േിപ്്ിക്്ാത്്വയ്ാപാ
രികള്്ക്്്ംഅേിതവിലഈടാ
ക്്ിയവയ്ാപാരികള്്ക്്്ംകോ
ട്്ീെ്നല്്കി.അവേയ്ൊധന
ങ്്ള്്ക്്്ഏകീക്തവിലഈടാ
ക്്്ന്്തിന് നടപടികള്് എട്
ത്്്.താരതകേ്യനക്ട്തല്്വി
ലഈടാക്്്ന്്തായി റേ്ദ്്യി
ല്്സപട്് വയ്ാപാരികള്്ക്്് വില
ക്റക്്്ന്്തിന് കര്്േന നി
ര്്കദ്്േംനല്്ക്കയം്ആയത്
റപ്കാരംപ്ത്ക്്ിയനിരക്്്വി
ലവിവരപ്്ട്്ികകളില്് കരഖസപ്്
ട്ത്്്കയം്സചയത്.്മ്മ്്്പരി
കോധനനടത്്ിയസ്്ലങ്്ളി
സലചിലവയ്ാപാരികള്്നിര്്കദ്്
േങ്്ള്് ലംഘിച്്് സോണ്്് വീ
ണ്്്ംഅേിതവിലഈടാക്്്ന്്
തായിപരാതികള്്ലഭിക്്്ന്്്
ണ്്്.ഇത്്രക്്ാര്്സക്്തിസരകട
പിടിസച്്ട്ക്്ല്് ഉള്്സപ്്സടയ്
ള്്കര്്േനനടപടികള്്െവ്ീക
രിക്്്സേന്്്താല്ക്്്െവപ്്
ഓഫീെര്്അറിയിച്്്.

േലപ്്്റംഛകോവിഡ്19ഭീഷ
ണിനിലനില്്ക്്്ന്്അടിയ
ന്്രൊഹചരയ്ത്്ില്്േലപ്്്
റംജില്്ാകലക്്ര്്ജാഫര്്േലി
ക് റക്ിേിനല്് സറ്പാെീജിയര്്
കോഡ്(െി.ആര്്.പി.െി)സെ
ക്്ന്്144റപ്കാരംറപ്ഖയ്ാപി
ച്്നികോധനാജ്്14അര്്ധ
രാറത്ിവസരനീട്്ിഉത്്രവായി.
റപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്്നികോധനാ
ജ്്14അര്്ധരാറത്ിവസരരാ
ജയ് വയ്ാപകോയി കകറദ്്് െ
ര്്ക്്ാര്് റപ്ഖയ്ാപിച്് കോക്
ൌണ്്നിലനില്്ക്്്ന്്ൊ
ഹചരയ്ത്്ിലാണ്ദീര്്ഘിപ്്ിച്്
ഉത്്രവായത.്
നികോധനാജ്്-റേ്ദ്്ിക്്ാ
ന്്: 1. ജില്്യില്് ഒര്സ്്ല
ത്്്ംഅഞ്്ിലധികംആള്ക
ള്്ക്ട്്ംക്ടിനില്്ക്്്വാന്്
പാടില്്.2.െ്ക്ള്കള്്,കോള
ജ്കള്്, േസര്്ല്്ാ വിദയ്ാഭയ്ാെ
സ്്ാപനങ്്ള്്,േതപഠനകക
റദ്്്ങ്്ള്് എന്്ിവിടങ്്ളില്്
ക്്ാസ്കള്്, ചര്്ച്്കള്്, കയ്ാ

മ്്്കള്്, പരീക്്കള്്, ഇന്്്
ര്്വയ്്കള്്,ഒഴിവ്കാലവികോ
ദങ്്ള്്,വികോദെഞ്്ാരങ്്
ള്്എന്്ിവെംഘടിപ്്ിക്്്ന്്
ത് നികോധിച്്ിരിക്്്ന്്്. 3.
ആശ്പറത്ികളില്്െദ്്ര്്േക
ര്്,ക്ട്്ിരിപ്്്കാര്്എന്്ിവര്്ഒ
ന്്ിലധികംപാടില്്.4.ട്ര്്ണ്്
സേന്്്്കള്്,േത്്രങ്്ള്്,വയ്ാ
യാേകകറദ്്്ങ്്ള്്,ജിംകനഷയ്ം,
ടര്്ഫ് റഗ്ൗണ്്്കള്് മ്തലായ
വറപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത്നികോ
ധിച്്ിരിക്്്ന്്്. 5. എല്്ാത്്
രംറപ്കടനങ്്ള്്,ധര്്ണ്്കള്്,
ോര്്ച്്്കള്്, കോഷയാറത്ക
ള്്,ഉത്്വങ്്ള്്ആരാധനാല
യങ്്ളിസലറപ്കത്യകറപ്ാര്്ത്്
നകള്്/ക്ട്് റപ്ാര്്ത്്നകള്്
എന്്ിവനടത്്്ന്്ത്നികോ
ധിച്്ിരിക്്്ന്്്.6. ഹാര്്ബറ്
കളിസലേത്്്യകലലനടപടിക
ള്് നടത്്്ന്്ത് നികോധിച്്ി
രിക്്്ന്്്. പകരോയി െ
ര്്ക്്ാര്്നിര്്കദ്്േിക്്്ന്്ോന
ദണ്്റപ്കാരംഫിഷറീെ്സെ

പയ്്ട്്ിെയറക്്ര്്നിശ്്യിക്്്
ന്്നിരക്്ില്്േത്്്യവില്്പ്്
ന നടക്ത്ണ്്താണ.് േത്്്യ
വില്്പനയ്ോയിബന്്സപ്്ട്്്
യാസോര് കാരണവോലം്
അഞ്്്കപരില്്ക്ട്തല്്ഒകര
െേയംഒര്കകറദ്്്ത്്ില്്ക്
ട്്ംക്ട്വാന്്പാട്ള്്തല്്.
7.എല്്ാട്റിെംകകറദ്്്ങ്്ളി
കലയ്ക്്്ം, ബീച്്്കളികല
യ്ക്്്മ്ള്് െഞ്്ാരികള്സട
റപ്കവേനംനികോധിച്്ിരിക്്്
ന്്്.
8. വിവാഹങ്്ളില്് ഒകരെേ
യംപത്്ില്്ക്ട്തല്് കപര്്
ചടങ്്്നടക്്്ന്്െേയത്്്ഉ
ണ്്ാക്വാന്്പാടില്്.വിവാഹ
തിയ്്തിയം്സ്്ലവം്മ്ന്്ക്
ട്്ിബന്്സപ്്ട്്വികല്്ജ്ഓഫീ
െിലം് കോലിെ് കറ്്്്ഷനി
ലം്അറിയികക്്ണ്്താണ.്ച
ടങ്്്കള്് വീട്്ില്്തസന്്നട
ത്്്വാന്്റേ്േികക്്ണ്്താണ.്
9.'സറ്ബയക്്ദസചയിന്്'ഉറപ്്്
വര്ത്്്ന്്തിനായി എല്്ാ

വയ്ാപാര സ്്ാപനങ്്ലിലം്
കോട്്ല്കളിലം്ഉപകോക്്ാ
ക്്ള്്ക്്ായികോപ്്്ംൊനി
വട്്െറം് റപ്കവേന കവാട
ത്്ില്്െജ്്ീകരികക്്ണ്്താ
ണ.്
10.വന്്കിട കോപ്്ിംഗ് ോള്
കള്്,സ്പ്്ര്്ോര്്ക്്റ്്്കള്്േ
ര്്് ോര്്ക്്റ്്്കള്് എന്്ിവയി
ല്ള്് കകറദ്്്ീക്തഏയര്് ക
ണ്്ീഷന്് െംവിധാനം നി
ര്്ത്്ി സവയക്ക്്ണ്്തം് പക
രംഫാന്കള്്ഉപകോഗികക്്
ണ്്ത്ോണ.് ഇത്്രം സ്്ല
ങ്്ളില്് വയ്ക്്ികള്് തമ്്ില്്
ച്ര്ങ്്ിയത്ഒര്േീര്്ര്്അക
ലംപാലിക്്്ന്്തരത്്ില്്റക്
േീകരണങ്്ള്്ഏര്്സപ്്ട്ക്ത്
ണ്്താണ.് കോണില്്ക്്്ടി
ഓര്്െറ്കള്്െവ്ീകരിച്്്അവ
േയ്ൊധനങ്്ള്്ഉപകോക്്ാ
ക്്ള്സടവീട്കളികലയക്്്്വി
തരണംസചയ്്്ന്്തിന്ള്്ന
ടപടികള്്െവ്ീകരികക്്ണ്്താ
ണ.്

മലപ്്്റംജില്്യില്്നിരോധനാജ്്14വരരനീട്്ി

ചരക്്്നീക്്ത്്ിന്
തടസ്്മില്്
േലപ്്്റം: രാജയ് വയ്ാപകോയി
കോക് ൌണ്് നിലനില്്ക്്്
ന്്ൊഹചരയ്ത്്ിലം്ജില്്യി
കലക്്്ചരക്്്കള്്എത്്ിക്്്
ന്്തിന് തടസ്്ങ്്ളിസല്്ന്്് ജി
ല്്ാകലകര്്്ര്്ജാഫര്്േലിക്അ
റിയിച്്്.ഇതരെംസ്്ാനങ്്ളി
ല്്നിന്്്ംേറ്്്ജില്്കളില്്നി
ന്്്ംആവേയ്ോയ നികത്യാപ
കോഗൊധനങ്്ളം്ഭക്്്യവ
െത്്ക്്ളം് ജില്്യികലക്്് എ
ത്്്ന്്്ണ്്്.പാെ്വയ്വസ്്ക
ള്് ലഘ്കരിച്്കോസടനിലവി
ല്ണ്്ായിര്ന്്റപ്ശ്നങ്്ളം്പ
രിഹരിക്്സപ്്ട്്തായിജില്്ാകല
കര്്്ര്് പറഞ്്്.ജില്്യില്് നി
ന്്് ചരസക്്ട്ക്്ാന്് കോക്
ന്് 98 വാഹനങ്്ള്്ക്്് ഇന്്
സലപാെ്അന്വദിച്്്.
വിവരങ്്ള്്നല്്കണം
കോഴിക്ക്ട:് ജില്്യിസലസച
റ്കിടകോട്്ംസോഴിലാളികക്്
േകോര്്ഡ്അംഗങ്്ളായസോ
ഴിലാളികള്് അവര്സട കപര,്
സചക്്്കോള്്നമ്്ര്്,ആധാര്്ന
മ്്ര്്,കോണ്്നമ്്ര്്,ബാങ്്്അ
ക്്ൗണ്്്നമ്്ര്്,ഐഎഫഎ്െ്
െികോഡ്എന്്ീവിവരങ്്ള്്
രണ്്ിന്വവകീട്്്അഞ്്്േണി
ക്്് മ്മ്്ായി 8281092840എ
ന്്സൊവബല്്നമ്്റില്്അറി
യിക്്ണസേന്്്േകഞ്്രിപ്്ാകന്്്
ഷന്്ഇന്്െ്സപകര്്്ര്്അറിയി
ച്്്.

വിരമിച്്്
കോഴിക്ക്ട:്കോഴിക്ക്ട് ക
ലകക്റ്ര്്ര്്ിസെെീനിയര്്ഫിനാ
ന്്െ്ഓഫീെര്്എം.സക രാജ
ന്്,ഉത്്രകേഖലവിജിലന്്െ്
സെപയ്്ട്്ികലകര്്്ര്്ലില്്ി.െി 
എന്്ിവര്് െര്്വീെില്് നിന്്്
വിരേിച്്്.28വര്്ഷസത്്കെവ
നത്്ിന് കേഷോണ് എം.സക
രാജന്് െീനിയര്് ഫിനാന്്െ്
ഓഫീെര്് തെത്ികയില്് നി
ന്്്വിരേിക്്്ന്്ത.്കകരളഗെ
ര്്ഡ്ഓഫീകെഴ്െ്അകോെി
കയഷന്്െംസ്്ാനവവെറ്പ്
െിെന്്്ാണ.് 37 വര്്ഷസത്്
കെവനത്്ിന് കേഷോണ്ലി
ല്്ി.െിെര്്വീെില്്നിന്്്വിര
േിച്്ത.്
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അല്്്വിനെഅഭിെന്്ിച്്്ദിഷ
ലോകുു് ഡൗണിനന

തുടരുുനുു് െീടുക
ളിലുു സവുയംഐനോസലഷ
നിലുുകഴിയുകയാണുജനങുു
നളലുുാം.കവുാറദുുുനിലുുകഴി
യുനുുതാരങുുളുുസോഷയുലുു
മീഡിയയിലുനട തങുുളുനട
െിസരഷങുുളുുഅറിയികുുാറു
ണുു്.നതനുുിതുുുയനുുതാരംഅ
ലുുുഅരുുജുനനഅഭിനനുുിചുുി
രികുുുകയാണുസോളിവുഡു
സുനുുരിദിഷപഠാനി.
അലുുു അരുുജുനുുു ഡാ

നുുസ്നസുുുുപുുുകളാണുഇനുുസുുുു
ശരുാംസുറുുുറിയായിദിഷപങുുു

െചുുിരികുുുനുുത.ു എങുുനന
യാണു താങുുളുു ഇനോനകുു
നചയുുുനുുതുഎനുു്താരംസോ
ദികുുുനുുത.ുഇസോനടദിഷയു
നട സോസുു്ുു തനനുറ ഇനുുസുുുു
ശരുാം സോസുുുുായി പങുുുെചുു്
അലുുു മറുപടിയംു നൊടു
തുുു.
"മയുുസികുഇടുുമാണ,ുനലുു

മയുുസികു എനനുു ഡാനുുസ്
നചയുുാനുു സശുപരിപുുികുുുനുുു.
ഈ അഭിനനുുനങുുളുുകുു്ന
നുുി.ഏെരുുകുുുംശപുസോദനമാ
കുനുുതിലുു നനുുി'എനുുായി
രുനുുുഅലുുുെിനുുുമറുപടി.

നവരസങുുള
പങുുുവചു്ു
ദിവയുഉണുുി
നടിയായംുനരതുുകിയാ

യംുമലയാളികളുനടമ
നംകെരനുുതാരമാണുദിെയു
ഉണുുി.െിൊഹസരഷംഅഭിന
യരംരതുുുനിനു്ുമാറിനുതുു
തുുിലമാശതുമായിതാരംശരുദുു
പതിപുുികുുുകയായിരുനുുു.
ഈെരഷംആദയുംതാരതുുി
നുഒരുനപണകുഞുുുംജനി
ചുുിരുനുുു.ദിെയുഉണുുിയുനടപു
തിയചിശതുങുുളാണിസപുുള
സോഷയുലമീഡിയകീഴടകുുു
നുുത.ുനെരസങുുളുുഅെതരി
പുുികുുുനുുനടിയുനടചിശതുങുു
ളാണുപുറതുുുെനുുിരികുുുനുു
ത.ു

ദചശതുനെരാശതുിആരം
സകളുുനകുാുപുുംഉളളിനലദദ
െീകദചതനയുംജവുലികുുനടുു
എനുുുംചിശതുതുുിനോപുുംനടി
കുറിചുുിടുുുണു്ു.സോനടുുയുനകുു
പുുംരകുുി,സശുപയിങുസോരുുദി
സെളുുഡ,ുനെരസസീരിസ,്
ഡാനുുസ്സോനടുുഷുടു്ു,ഭരത
നാടയും,ഡാനുുസ്ഡയറീസ്തു
ടങുുിയഹാടുുാഗുകളംുദിെയു
ഉണുുിപങുുുെചുുിടുുുണു്ു.

കൊസോണ ഭീതിയി
ലുു രാജയും സോ

കു്ുഡൗണിലുനടകടനുുുസോ
കുസുപുളുുമകുുളംുശപുിയനപുുടുു
െരുനോനകുു പലയിടതുുായി
ജീെികുുുനുുതിനുുുെിഷമംപ
ങുുുനെചു്ുനടിആരാരരതു്ു.മ
കുുളംുശപുിയനപുുടുുെരുനോനകുു
പലയിടതുുായിജീെികുുുനുുഒ
രുപാടുആളുകളുുനമുകുുുചു
റുുിലുമുനണുുനുുും അെനോ
നകുു െലിയ മാനസികസമുു
രുുദുുതുുിലുനടയാണു കടനുുു
സോകുനുുനതനുുുംതാരംനഫ
യുസബ്ുകുുിലുുപങുുുെചുുെീഡി
സൊയിലുുപറയുനുുു.
"മകുുളംുശപുിയനപുുടുുെരുനോ

നകുുപലയിടതുുായിജീെികുുു
നുു ഒരുപാടു ആളുകളുു നമു
കുുുചുറുുിലുമുണുു്. അെനോ
നകുുഒരുപാടു മാനസികസമുു
രുുദുുതുുിലുനടകടനുുുസോകുനുു
ഒരു സാഹചരയുമാണിസപുുളുു.
എലുുാെരംുസുരകുുിതരായിരി
കുുനടുു എനുു ശപുാരുുതുുനസൊ
നട…'ആരാ െീഡിസൊയിനല
പറയുനുുു
"അെരുനടസെദനമനസുുിലാ

കംു. ഞാനംു അങുുനന ഒരു
അമുുയാണ.ുഞാനുുയുഎഇയി
ലുുആണുതാമസികുുുനുുനതങുുി
ലംുഎനുുുമകളുുപഠികുുുനുുതു
കയുാനഡയിലാണ.ു അെരുനട
യുണിസെഴുസിറുുിഅടചുുു,സോ
സുുുുലുുഅടചുുു.ഇനോനകുുഎലുുാ

അമുുമാരുുകുുുംഉളുുഭയമാണ.ു
അസതസോനലഒരുഭയതുുിലാ
ണുഞാനംുഉളുുത.ുആഅെ

സുുയിലുുകുടുുികളുുധുതിനപുുടു്ു
െനുുാലുുഅപരിചിതമായഇട
ങുുളിലുുനപടുുുസോകംു.ഇസപുു

ളുുഎെിനടയാസോ,അെിനട
സുരകുുിതരായി ഇരികുുുക.’
ആരാരരതു്ുപറയുനുുു.

മകതെകുറിനചുുർുുതു്ുആശാശരതു്ു

ദിവയുയതുകുാുപുുമുളുുപതിനാറുവർുുഷങുുളുു;
ആശംസനനർുുനു്ുവിനീതു
ദിെയുയനുകുാുപുുമുളുു പതിനാ
റാംൊരുുഷികതുുിലുുമസോഹ
രമായകുറിപുുുമായി െിനീതു
ശരുീനിൊസനുു. ദിെയുയുനമാ
തുുുളുുചിശതുംപങുുുെചുുുനകാ
ണുുാണുെിനീതുസസതുുഷംപ
ങുുുെചുുത.ുഒരുമിചുു്പഠിചുുകയുാ
മുുസിലുുനിനുുുനമടുതുുചിശതു
മാണു താരം പങുുുെചുുിരികുുു
നുുത.ുെീണുുുനമാരുമാരുുചുു്31.
അങുുനനദിെയുയനുകുാുപുുംപ
തിനാറുെരുുഷങുുളുു.ഇതുകഴി

ഞുു മാസംഞങുുളുുഹുദയ
തുുിനനുറഷുടുുിങു നടകുുുനുു
തിനിനടഎടുതുുചിശതുമാണ.ു
ഞങുുളുുപഠിചുുഅസതസൊനള
ജിലുു.2004മുതലുു2006െനര
ഞങുുളുുകയുാംപസിലുുകറങുുി
നടനുുഇടങുുളിനലാനുുായിരു
നുുുഇതു'.താരംഇനുുസുുുുശരുാമി
നലഴുതികുറിപുുിലുുപറയുനുുു.

സമയംപറകുുുകയാണ.ു
അെളിനു്ുഎനുുുരണു്ുമകുുളു
നടഅമുുയാണ.ുഹാപുുിആനി

സെഴസുറിദമെണുുരുുവുമണുു
എനുുുംെിനീതുപറയുനുുു.പി
നുുാനലഇരുെരുസടയംുപതി
നാറാം െിൊഹ ൊരുുഷികം
ആസൊഎനുുുസോദിചുു്നിര
െധിആരാധകരകമുു്ു നച
യതുിടുുുണുു്.ഇസോനടെിനീതു
തനനുു െിരദീകരണവുമായി
എതുുിയിടുുുണുു്. െിൊഹൊ
രുുഷികമനലുുനുുുംതങുുളുുഒരു
മിചുുതിനുുു ൊരുുഷികമാനണ
നുുുംതാരംപറഞുുു.

സുമലതവലിതയാരുമാതുകയാണ:ുഖുശബുു

വ യ റ സം് 
സി നി മ യം് 

സധുീരുുനാഥു
1964ലുുഉമുുാലുുസോറാ
സോണയംു,സിഡുനിസാ
ലുുസകുുവംുസചരുുനുുാണുഐ
ആംനലജനഡുഎനുുസോെ
ലുുദിലാസു്ുുുമാനുുഓണുുഎ
രുുതു്ുഎനുുസപരിലുുസോമിലുു
ചലചിശതുമാകുുിസംെിധാനം
നചയതുത.ുസോബരുുടു്ുസോരുുരാ
നുുഎനുുസോകറുുുരുുകുടിയായ
രാസശ്തുജുുനുുഒറുുയകുു്ുസലുു
രിനനതിസരനോരുതുനുുതാ
ണുസിനിമയുനടഇതിെയുതുും.
സലുുഗുെയറസ്ബാദസയറു്ുഅ
സദുുഹതുുിനുുുമകളംുഭാരയുയംു
മരികുുുനുുു.സലുുഗുെയറസ്ക
യറിയെരുുസശുപതങുുളായിരാ
ശതുിയിലുുരാസശ്തുജുുനനആ
ശകുമികുുുനുുു.സുരയുശപുകാര
സതുുയംു,കണുുാടിയിനലശപുതി
രുപസതുുയംുമാശതുമാണുസലുു
ഗുെയറസ്കയറിയസശുപതങുു
ളുുകു്ുസപടി.മരംനൊണു്ുകു
രുുപുുിചുുആയുധങുുളുമായിഅ
സദുുഹംഒറുുയകുുുാണുെയറസു
കസൊടുസപരാടുനുുത.ുെയറ

സുകനളതുരതുുുനുുആുുുിെ
യറസ്പരീകുുണംെിജയികുുു
നുുുണു്ുസിനിമയിലുു.

1971ലുുഅനമരികുുയിനല
ശപുരസത്സംെിധായകനുു
സോറീസ്സാരലുുഐആം
നലജനഡുഎനുുസോെലുുദി
ഒസമരാമാനുുഎനുുസപരിലുുച
ലചിശതുമാകുുി.ഈസിനിമയി
നലനായകനുുഅനമരികുുയി
നലസോസ്ഏജലുുസിനലആ
രുുമിയുനടസകണലുുകുടിയായ
സോബരുുടു്ുനിെീലിഎനുുരാ
സശ്തുജുുനാണ.ുസലുുഗുെയറ
സിനനതുരതുുാനുുഅസദുുഹം
തനനുുെികസിപുുിചുുമരുനു്ു
സവുയംകുതുുിനെയകുുുുനുുു.
അങുുിനനസലുുരിനുുുപിടിയി
ലുുനിനു്ുരകുുസനടുനുുസോബ
രുുടു്ു,സലുുഗുെയറസുകനളഇലുുാ
താകുുുനുുതാണുസിനിമ.

2007ലുുഐആംനലജന
ഡുഎനുുസോെലിനുുുസപരി
ലുുതനനുുയാണുഅനമരികുുനുു
സംെിധായകനുുശഫുാനുുസിസ്
സോറനുുസ്സിനിമയാകുുിയ

ത.ുഅനമരികുുനുു
ആരുുമിയിനലെയ
സോളജിസുുുുായസോ
ബരുുടു്ുനിെീലിയാണു
ഈസിനിമയിലംു
നായകകഥാപാ
ശതും.നിെീലികു്ുജ
രുുമുുനുുനഷസപുുഡുഇ
നതുുിലനപുുസാം
എനു്ുെിളിസപുുരുളുു
നായമാശതുമാണുകു
ടു്ു.ഒറുുനപുുടുനുുനിെീ
ലിസലുുരിനനശപുതി
സോധികുുുനുുതുഎ
നക47സോകുുുകളുു
ഉപസൊരിചുുാണുഎ
നുുശപുസതുയകതമുനുുാനതുു
ആെിഷ്കുുാരതുുിലുണു്ു.അ
സദുുഹതുുിനുുുഭാരയുയംുമകളംു
സലുുരിനുുുെയുാപനംതടയുൊ
നായിപടുുാളംനടതുുിയര
കുുാദൗതുുുയതുുിലുുനഹലി
സകുുപു്ുറുുരുുഅപകടതുുിലുുമര
ണനപുുടുനുുു.രാജയുതു്ുഒറുുനപുു
ടുനുുനിെീലുുെയറസിനനതി
സരസോരാടുുംതുടരുകയാണ.ു

െയറസ്ബാധസയറുുനതരുവു
പടുുികളുനടആശകുമണതുുിലുു
സാമിനുപരിസകുുറു്ുെയറസ്
ബാധികുുുനുുു.
നിെീലിപലചികിതുുനട

തുുിയിടുുുംജീെനുുരകുുികുുാനുു
പറുുിനലുുനു്ുമനസിലാകുുിസാ
മിനനനൊലുുുനുുു.അസദുുഹംെ
യറസുകനളതുരതുുുനുുമരു
നു്ുകണുുുപിടികുുുനുുതാണു
സിനിമ.

ദി  ലാ സ്്്്് മാ ന്് ഓ ണ്് എ ര്്ത്്്

ശപുധാനമശതുുുിയുനട സൊെി
ഡു ദുരിതാരവുാസ നിധിയി
സലകുു്ഒരുസൊടിരുപസംഭാ
െനനചയതുുനടിയംുഎംപി
യുമായസുമലത. താരതുുി
നുുുഎംപിഫണുുിലനിനുുാ
ണു സംഭാെന നലുുകിയിരി
കുുുനുുത.ുകരണാടക,നതലു
ങുുാനമുഖയുമശതുുുിമാരുനടദുരി
താരവുാസ നിധിയിസലകുു് ര
ണുു്ലകുുംെീതവംുസുമലത
സംഭാെന നലകിയിടുുുണുു്.
സുമലതയുനട മണുുലമായ
മാണുുുയയിനല സൊെിഡു ശപു
തിസോധ ശപുെരതുുനങുുള
കുുായി എംപി ഫണുുില നി
നുു്50ലകുുവംുഅനുെദിചുുി
ടുുുണുു്.
സുമലതനയശപുരംസിചുു്

സൊണുുശരുസ്സനതാവംുനടി
യുമായഖുശബുുരംരതുു്എ
തുുി.നിങുുളുുകുു്െലിനൊരു
ഹുദയമുണുു്,നിങുുനൊരുമാ

തുകയാവുകയാണുഎനുു്ഖു
ശബുുടവുിറുുറിലുുകുറിചുുു.തി
രിചുു്സുമലതയംുഖുശബുുെി
നുനനുുിപറഞുുു.സംരയമു
ളുുെരകുുുംെിമരരകരകുുും
സെണുുിയാണു സംഭാെന ന
ലുുകിയ കതുുിലുു െയുകുുമാ
യിഎംപിഫണുുിലനിനുുുളുു
പണമാനണനുു് പറയുനുുത.ു
രാശടുുുിയതുുിനുുുസപരിലുുഅ
ലുുഈസംഭാെനലുുകിയിരി
കുുുനുുത.ു

എലുുാെരംുെീടുകളിലത
നനുുതുടരുക.ഒരുപൗരനന
നുുനിലയിലുുഉതുുരൊദിതയു
ങുുളുുമറകുുാനതഇരികുുുക.
സുമലത െയുകുുമാകുുുനുുു.
അകുുയുകുമാര,കണങുു,ഹു
തവുികുഅടകുുമുളുുനിരെധി
താരങുുളുു ശപുധാനമശതുുുിയു
നടറിലീഫുഫണുുിസലകുു്സം
ഭാെനകള ൊഗദുാനം നച
യതുിരുനുുു.

ശകുുിമാൻവീണുുുംവരുനുുുരാജയും സോകഡുൗണിലുു ആ
യിരിനകുുജനങുുളുുെീടുുിലുു

തനനുുകഴിയുനുുസാഹചരയുതുുിലുു
"രാമായണം', "മഹാഭാരതം'എനുുീ
സീരിയലുകളുുപുന:സംസശുപഷണം
നചയുുണനമനുുആെരയുംഉയരുുനുുി
രുനുുു.ഇതിനുപിനുുാനലരകുുിമാ
നായംുമുറെിളിഉയരുുനുുിരുനുുു.ഇ
സപുുഴിതാരകുുിമാനുുപുന:സംസശുപ
ഷണം നചയുുുനമനുു് അറിയിചുുിരി
കുുുകയാണ.ു

ഏശപുിലുുമുതലുുസീരിയിലുുസം
സശുപകുുണംനചയതുുതുടങുുുനമനുു്ൊരുുതുുാെിനിമയമശതുുുാല
യംശപുസത്ാെനയിലുുെയുകുുമാകുുി.ദുരദരുുരനുുചാനലിലുുഎലുുാ
ദിെസവംുഉചുുയകുുു്ഒരുമണികുുാണുസീരിയലുുസംസശുപഷണം
നചയുുുക.ഒരുമണികുുുറാണുദദരുുഘയും.

രകുുിമാനുു,ചാണകയു,ഉപനിഷതുരംര,ശരുീമാനുുശരുീമതിഎ
നുുിെയടകുുംഅഞു്ുശപുധാനസീരിയലുകളുുഏശപുിലുുമുതലുുപു
നഃസംശപുഷണംനചയുുുക."രാമായണം',"മഹാഭാരതം'എനുുീസീ
രിയലുകളുനടപുന:സംസശുപഷണംസനരനതുുആരംഭിചുുിരുനുുു.കുടുുികുുാലതതുു

ഓർമകളുമായി
ദുൽഖർ

കുടുുികുുാലതുുിനുുുനിറ
മങുുാതുുനലുുഓരുുമ

കളുുപങുുുനെചുുുനൊണു്ുദു
ലുുഖരുുസോഷയുലുുമീഡിയയി
ലുുപങുുുെചുുകുറിപു്ുശരുദുുസന
ടിയിരികുുുകയാണ.ു"ഞാനുു
താമസികുുുനുുഎലുുാെീടുുിലംു
ഒരുനനലുുികുുമരംഉണുുാൊ
റുണു്ു,െളനരയാദുശുുികമാ

ണത.ുഎനുുുകുടുുികുുാലംശപു
സതുയകിചു്ുഅമുുെീടുുിനലഓരുുമ
കളിലുുകുടുതലംുഈനനലുുി
കുുയംുചാമുുങുുയംുനിറ
ഞുുമരങുുളാണ.ുഇതുകുടാ
നതഇരുമുുനുുപുളി,നചറി
അങുുനനനയലുുാംഅെിനട
യുണുുായിരുനുുു.പചുുമാങുുപ
റികുുാനുുമരതുുിലുുെലിഞുുു

സകറിയതംുകറുൊപടുുയുനട
ഇലകളുുചെചുുുനടനുുതുനമ
ലുുാംഎശതുനലുുഓരുുമകളാണ.ു
ഇനുുനതുുകുടുുികളംുഈഅ
നുഭെങുുളിലുനടനയലുുാംകട
നുുുസോകണനമനുുാണുഎ
നുുുആശരുഹം.കാരണംഅ
തുഎനുുുംനമുുളുനടകുനടയു
ണുുാകംു'-ദുലുുഖരുുകുറിചുുു.
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ആശവ്ാസംേഭിക്്്ംപളഷ്്ചികിത്്യില്്...

അന്്്രാവിനലമ്തല്്ആപശ്േത്്ില്്എല്്ാവരം്മോ
ലികളിലായിര്ന്്്.കവക്മന്്രംഗ്ര്വിന്്് മ്

ന്്ില്്പപ്ാര്്ത്്േയക്്്ായിഎത്്്മപ്്ള്്ഇത്അവസാേിപ്്ി
ച്്്കിടക്്ണംഎന്്ചിന്്യായിര്ന്്്എല്്ാവര്നടയം്ഉ ള്്ി
ല്്.
പതിവ്പപ്ാര്്ത്്േകള്്ക്്്മശഷംഎനന്്ങ്്ിലം്അറിയാന്

മട്്എന്്മോദയ്ംഗ്ര്ഉയര്്ത്്ിയിട്്്ംേറ്പടിഒന്്്വന്്ി
ല്്.ക്്ീണിച്്കണ്്്കളിമലക്്്മോക്്ിഗ്ര്അവമോട്മോ
ദിച്്്വയ്ാേിവരാവിരിക്്ാന്്വിപശ്േിക്്ാന്്ആപഗ്ഹിക്്്മപ്്
ഴാഭക്്ി,അമല്.്
വിേര്്ശോത്്കോയആസംസാരംചിരിപടര്്ത്്ി.അത്

അവര്്ക്്്ഉന്്മേഷംേല്്കി.അതിനോപ്്ംഗ്ര്ഒര്േറ്പടി
േല്്കി.വയ്ാേിക്്്ഭക്്ിയല്്േര്ന്്്പനക്്േേസാണ്േര്ന്്്.
അതായത്േന്ഷയ്രില്്ദ്രിതംവിതയക്്്്ന്്ഏത്സാഹ

ചരയ്നത്്യം്ഓമോവിശവ്ാസവിഭാഗങ്്ളം്,അവിശവ്ാസവി
ഭാഗങ്്ളം്അവര്്ക്്്അന്ക്ലോയേയ്ായീകരണങ്്ള്്ക
നണ്്ത്്ിസവ്യംവിശവ്സിക്്്കയം്പപ്ചരിപ്്ിക്്്ക യം്നച
യ്്്ം.ഇത്അവര്നടേേസിനേആശവ്സിപ്്ിക്്ാന്്മവണ്്ിനച
യ്്്ന്്താണ.്അതിനേോംേിമഷധിക്്ര്ത്അതിന്നചവി
നോട്ക്്.എന്്ിട്്്േിങ്്ള്നടശരീരംേിങ്്മോട്ആവശയ്നപ്്
ട്ന്്ഒന്്്ണ്്്അത്നചയ്്്കന്്അത്വിപശ്േോവം്,േര്ന്്ാ
കം്.േട്വ്മവദേിക്്്മപ്്ള്്കിടക്്ാംഎന്്്ം,കതലംപ്
രട്്ാംഎന്്്ംതീര്ോേിക്്്ന്്ത്േിങ്്ള്്തനന്്യാണ.്അത്
മോനലയാണ്ഏതം്.
വിശവ്ാസത്്ില്്ചികിത്്യ്മ്ട്എന്്ല്്,ചികിത്്യില്്

വിശവ്ാസമ്മട്?്എന്്ാണ്ഇത്്രണത്്ില്്ആമോചിമക്്
ണ്്ത.് മോഗംവര്മ്പ്ള്് ഭൗതികോയസ്ക്്്േതയം്,ശാ
സപ്ത്ീയോയപപ്തിമോധോരഗങ്്ളം്തനന്്യാണ്അത്്രം
സദ്്ര്്ഭങ്്ളിനലയോരേകദവികരീതിഎന്്്ോംതിരിച്്റി
മയണ്്ത്ണ്്്.

അന്്്പറ്തത്ക്്്്,
ഇന്്്അകതത്ക്്്്
കലാക്്്ഡൗണ്്ഒരാഴച്പിന്്ിട്കയാ

ണ.്േമ്ക്്്ഒട്്്ംപരിചിതേല്്ാത്്
അവസ്്ാവിമശഷം.അത്നകാണ്്ായിരിക്്ാം
അതിമോട്നപനട്്ന്്്നപാര്ത്്നപ്്ട്കപല
ര്്ക്്്ംബ്ദ്്ിമ്ട്്ായത.് അത് നോലീസിന്്്
അദ്്്വാേഭാരം വരധിപ്്ിച്്്.കര്്ശേോയഇട
നപടല്്മവണ്്ിവന്്്,മകസം്.ദിവസങ്്ള്്പി
ന്്ിട്മപ്ാ്ള്്മകസ്കള്നടഎണ്്ംക്റഞ്്്
വര്ന്്്എന്്താണ്ഒര്സോശവ്ാസം.പപ്ശേ്
ത്്ിന്്്ഗൗരവംമബാധയ്നപ്്ട്്്നപര്ത്്നപ്്ട
ലിന്എല്്ാവരം്സന്്ദ്്രായിവര്ന്്്എന്്
ര്്ത്്ം.
അല്്ാനതേനറ്ാ്ര്മപാംവഴിയ്േിനല്്ന്്താ

ണ്യാോര്്ത്്്യം.നകാമറാണകവറസ്എന്്
മകാവിഡ്-19മലാകനത്്കീഴടക്്്മപ്ാ്ള്്ര
ക്്നപടാന്ള്് ഒമരനയാര്ോരഗം സാമ്ഹയ്
അകലംപാലിക്്്കഎന്്ത്ോപത്ോണ.്അ
ത്വഴി സ മ്ഹവയ്ാപേത്്ിന്ള്് വഴി അട
യക്്്്ക.മപ്ബക്്്ദനചയിന്്.
പപ്ശേ്ത്്ിന്്്അതീവഗൗരവംഉള്്നക്ാ്

ണ്്ത്നകാണ്്ാണ്റഷയ്ന്്ജേതയ്നടമ്ന്്ില്്
പപ്സിഡ്്്് വാല്്ഡിേിര്് പ്ട്്ിന്് കാര്്ക്്ശയ്
മത്ാ്ട്രണ്്്ഉപാധികള്്വച്്ത.്"ഒന്്്കില്്15
ദിവസംവീട്്ിലിരിക്്ാം;അ നല്്ങ്്ില്്അഞ്്്വ
ര്്ഷംജയിലില്്കിടക്്ാം'.
അതില്്പരാജയനപ്്ട്്രാജയ്ങ്്ളിനലദ്രവ

സ്്ോംകണ്്്.നപാട്്ിക്്രഞ്്്നകാണ്്ാണ്
ഇറ്്ാലിയന്്പപ്സിഡ്്്്പപ്തികരിച്്ത.്"കാരയ്
ങ്്ള്്ഞങ്്ള്നടേിയപന്്്ണത്്ിന്പ്റത്്ാ
ണ;്പകര്്ച്്വയ്ാധിേനമ്്നകാ ല്്്കയാണ.്ഭ്േി
യില്്നചയ്്ാന്ള്്പരിഹാരോരഗങ്്ള്്അവ
സാേിച്്്. ഇേി കദവത്്ിമലക്്് വിട്കയാ
ണ'്-അമദ്്ഹംേിസഹായാവസ്്പങ്്്വച്്്.
ഈ ദ്രവസ്് വരാതിരിക്്ാോണ് മലാക്്്
ഡൗണ്്.
ഇങ്്നേനയാര്ചിപത്ംകണ്്ആര്മ്ണ്്ാകി

ല്്. രാജയ്ാതിര്്ത്്ികള്്അടച്്ിരിക്്്ന്്്.സം
സ്്ാേഅതിര്്ത്്ികളം്അടച്്്.വിമദശ,ആ
ഭയ്ന്്രവിോേസരവീസ്കള്്േിര്്ത്്ിവച്്ിരി
ക്്്ന്്്.നപ്ടയിന്കള്്േിര്്ത്്ി.ബസ,്ടാകസ്ി,
ഓമട്ാ്അടക്്ംമോമട്ാ്ര്്മേഖലമ്ഴ്വന്്പ്ര
ണോയം്സത്ംഭിച്്്.
സവ്തപന്്്ഇന്്്യയില്്നപ്ടയിന്്ഗതാഗതംേി

ലയക്്്്ന്്ത് ഇത് മ്ന്്ാം തവണ.
1973ല്്മലാമക്ാ്കപലറ്്്ോര്നട
മേത്തവ്ത്്ില്്േടന്്പണിമ്ടക്്ാ
യിര്ന്്്ആദയ്മത്്ത.്1974നേയ്8
മ്തല്്27വനരനറയില്്മവജീവേ
ക്്ാര്്േടത്്ിയ20ദിവസനത്്മദ
ശീയ പണിമ്ടക്്ായിര്ന്്് അട്
ത്്ത.്45വര്്ഷത്്ിന്മശഷംനകാ
മറാണകവറസ്നറയല്മവഎന്്

ഇന്്്യയ്നടജീവോഡിനയസത്ംഭിപ്്ിച്്ിരിക്്്
ന്്്.
പരിചിതേല്്ാത്്തം്അസാധാരണവ്ോയ

ഈേടപടികനളാനക്്മവണ്്ിവര്ന്്ത്വില്്ന്്
അപത്ോപത്ം ോരകോക്ന്്ത്നകാണ്്ാണ.്
മരാഗബാധിതര്്ദിവസംപപ്തിറനക്്ാര്്ഡ്സം
ഖയ്യിമലക്്്ക്തിക്്്ന്്്.രാഷ്പട്ത്്ലവന്്ാര്്
വനര നകാമറാണബാധിതരായി േിരീക്്ണ
ത്്ില്്.കവറസ്ബാധത്ടങ്്ിയകചേനയ
േറികടന്്്സന്പയിനം്ഇറ്്ലിയം്മരാഗബാ
ധമയറ്്് കിതയക്്്്ന്്്.അനേരിക്്അട്ത്്
മകപദ്്്ോയിവളര്്ന്്ിരിക്്്ന്്്.188രാജയ്ങ്്നള
മകാവിഡ്കീഴടക്്ിയിരിക്്്ന്്്.
മകാവിഡിന്ഇത്വനരയം് േര്ന്്്കണ്്്

പിടിച്്ിട്്ില്്എന്്താണ്ആശങ്്നപ്്ട്ത്്്ന്്
കാരയ്ം. ഒര് വര്്ഷനേങ്്ിലം് എട്ക്്്നേന്്ാ
ണ്മലാകാമരാഗയ്സംഘടേവയ്ക്്ോക്്ിയിരി
ക്്്ന്്ത.്ഗമവഷണങ്്ളം്േറ്്്ംതക ്തിയായി
േടക്്്ന്്്;ഈോരകകവറസിനേപിടിച്്്
നകട്്ാന്്.
ഈഘട്്ത്്ിലാണ്ആമരാഗയ്മേഖലയിലം്

അന്ബന്്പപ്വര്്ത്്േങ്്ളിലം്ഏര്്നപ്്ട്്ിരി
ക്്്ന്്വനരോംഓര്്മക്്ണ്്ത.്സവ്ന്്ംജീവന്്
മപാലം്പണയനപ്്ട്ത്്ിയ്ള്്മസവേം.ജേ
താകര്്ഫയ്്വില്്േണിമ്ഴക്്ിയം്പാപത്ംനകാ
ട്്ിയം്ോംഅവനരഅഭിേദ്്ിച്്്.വീണ്്്ംേമ്
ക്്വനരഅഭിവാദയ്ംനചയ്്ാം.
എല്്ാമേഖലകളം്േിശ്്ലോയമതാനടര്പ

നപ്്ട്ന്്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കമളനറ. മലാക്്്ഡൗണി
ന്മ്ന്്പ്തനന്്സക്്ള്കളടക്്മ്ള്്വിദയ്ാ
ഭയ്ാസസ്്ാപേങ്്ള്്അടച്്്.ഇമതാനടഭക്്
ണത്്ിോയിസക്്ള്കനളോപത്ംആപശ്യിച്്ി
ര്ന്്30മകാടിമയാളംക്ട്്ികള്്ദ്രിതത്്ിലാ
യിരിക്്്കയാനണന്്്യ.്എന്്ിന്്്മലാകഭ
ക്്ണപദ്്തി(WFP)തനന്്സാക്്്യനപ്്ട്ത്്്
ന്്്.
മലാകവിദയ്ാരേി ജേസംഖയ്യ്നട പക്തി

മയാളം വര്ന്് 86 മകാടിയലധികം മപരം്
നകാമറാണ പശ്്ത്്ാലത്്ില്് പഠേത്്ില്്
േിന്്്വിട്്്േില്്മക്്ണ്്ിവന്്ിട്്്ണ്്്.ഇതിേ
കം 30 മകാടി ക്ഞ്്്ങ്്ള്്ക്്്ം സക്്ളില്്
സൗജേയ്ോയിവിതരണംനചയത്ിര്ന്്ഭക്്
ണവം്േഷ്്നപ്്ട്്്.ഡബ്്്യ്റ്്ിഎഫ്മേരിട്്്61രാ

ജയ്ങ്്ളിനല1.8മകാടിവിദയ്ാരേികള്്ക്്്ഭക്്
ണംഎത്്ിച്്്േല്്ക്ന്്്ണ്്്.ഇതില്്90ലക്്
ത്്ിനം്ഇത്കിട്്ാനതയായി.വരം്ദിവസങ്്
ളില്്ഇത്വരധിമച്്ക്്്ം.പപ്ശേ്ത്്ിന്്്ആ
ഴംവര്ച്്്കാട്്്ന്്റിമപ്ാ്ര്്ട്്ാണിത.്
മലാക്്്ഡൗണിന് മശഷം േമ്്്നട രാജയ്

ത്്ിന്്്സ്്ിതിയം്വയ്തയ്സത്േല്്.ദിവസക്്്
ലിക്്ാരായആള്കള്്യാനതാര്വര്ോേവ്
േില്്ാനതപകച്്്േില്്ക്്്ന്്്.വര്ോേമോതാ
േസസൗകരയ്മോഇല്്ാനതസവ്ന്്ംപഗ്ാേങ്്ളി
മലക്്്,അതം്400-ഉം600-ഉംകിമലാേീറ്്ര്്ദ്
രംകാല്്േടയായിപാലായേംനചമയ്്ണ്്ിവര്
ന്്പതിോയിരങ്്ള്നടചിപത്ോണ്കഴിഞ്്
ദിവസങ്്ളില്്േമ്ക്്്കാമണണ്്ിവന്്ത.്ഈ
ക്ട്്പാലയേംസാമ്ഹയ്അകലനേന്്ലക്്്യം
അട്്ിേറിക്്്മോഎന്്ആശങ്്യം്പലരം്പ
ങ്്്വച്്ിട്്്ണ്്്.
ഇത്്രത്്ില്്ഉടനലട്ക്്്ന്്അന്ബന്്

പപ്യാസങ്്ള്്ഏറയാണ.്അതിനേഅഭിമ്ഖീ
കരിക്്ാന്്മകപദ്്്-സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്കള്്
സാപ്്ത്്ികപാനക്്ജ്കള്് പപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്മ്
ണ്്്.മകപദ്്്ം1.70ലക്്ംമകാടിര്പയ്മടയം്
സംസ്്ാേം ഇര്പതിോയിരം മകാടിയ്മട
യം്.
സാമ്ഹയ് അട്ക്്ള ഉള്്നപ്്നട അശരണ

ര്്ക്്്ഭക്്ണംഎത്്ിക്്ാന്ള്്പദ്്തിഎല്്ാ
തമദ്്ശസവ്യംഭരണസ്്ാപേങ്്ളം് ത്ടങ്്ി
ക്്ഴിഞ്്്.ഒര്േിച്്്േിന്്്ഈവയ്ാധിനയത്
രത്്്ക.മ്ന്്കാലങ്്ളിമലമപ്ാ്നലഏത്പപ്തി
സന്്ിമയയം്അതിജീവിക്്്ക.അതിന്മവ
ണ്്ിയ്ള്്സവ്യംേിയപന്്്ണവം്സേര്്പ്്ണവ്
ോണ്ഇന്്്അേിവാരയ്ോയിട്്്ള്്ത.്പപ്ളയോ
യിര്ന്്്ഒട്വില്്ോംഅഭിമ്ഖീകരിച്്പപ്തി
സന്്ി.ഒര്േിച്്്േിന്്്ോംഅതിനേഅതി
ജീവിച്്്.ഇന്്്ഒര്വയ്തയ്ാസംോപത്ം.അന്്്
വീട്്ില്്േിന്്്ഇറങ്്ാന്്പറഞ്്്.ഇന്്്വീട്്ി
ലിരിക്്ാോണ്ആഹവ്ാേം.അന്്്ഇറങ്്ാന്്
വിസമ്്തിച്്വര്നടബ്ദ്്ിമ്ട്്്ോംമേരില്്ക
ണ്്്.ഇന്്്വീട്്ിലിരിക്്ാന്്വിസമ്്തിച്്ാല്്അ
വര്്ോപത്േല്് സമ്ഹോനകആയിരിക്്്ം ശി
ക്്ിക്്നപ്്ട്ക.
നകാമറാണനയഅതിജീവിച്്ാലം്രാജയ്ംഅ

ഭിമ്ഖീകരിക്്ാന്്മപാക്ന്്പപ്തിസന്്ിവല്
തായിരിക്്്നേന്്ാണ് റിസരവ് ബാങ്്് ഗവ
ര്്ണര്്ശക്്ികാന്്ദാസ്വയ്ക്്ോക്്ിയിരിക്്്
ന്്ത.്ആഘാതം വല്തായിരിക്്്നേന്്് വയ്
ക്്ം.
ഒന്്ിന്പ്റനകഒന്്ായിഇത്്രംദ്രന്്ങ്്

ള്്ഏറ്്്വാമങ്്ണ്്ിവര്മപ്ാ്ഴം്ഗ്ണപരോയ
ഒര് ോറ്്ത്്ിന്വിമധയോവാന്് േമ്ക്്ാവ്
മോ?അമതാഎല്്ാംകീഴടക്്ാന്ള്്ആപക്ാ
ന്്വ്ോയിഅധീശശക്്ിഉറപ്്ിക്്ാന്്തനന്്

യായിരിക്്്മോേമ്്്നടവയ്പഗ്ത?.
അണ്ആയ്ധേടക്്മ്ള്് എല്്ാ മകാപ്്്ം

ക്ട്്ിപരസപ്രംനവല്്്വിളിച്്്കഴിയ്ന്്മലാ
കശക്്ികള്്സ്ക്്്ോണ്വായ ഒര്കവറ
സിന്്്മ്ന്്ില്്പതറ്ന്്ത,്വിളറിനവള്ക്്്
ന്്ത,് േിസഹായത പപ്കടിപ്്ിക്്്ന്്ത് ോം 
കാണ്കയാണ.്എല്്ാംതികഞ്്വോനണന്്
അഹങ്്ാരംഈേിേിഷനേങ്്ിലം്ോംോറ്്ിവ
യക്്്്മോ?പപ്പഞ്്വം്പപ്ക്തിയം്ഈമലാ
കത്്ില്ള്്നതല്്ാംഎേിക്്്ള്്താണ;്എേി
ക്്്ോപത്മ്ള്്താണ്എന്്േന്ഷയ്ന്്്ധിക്്ാ
രേടങ്്ിയചിന്്ാധാരയക്്്്ഇേിനയങ്്ിലം്ോ
റ്്മ്ണ്്ാവ്മോ?
എല്്ാത്്ിനം്ഒരതിര്്വരമ്്്ണ്്്.ജീവജാല

ങ്്ള്്നക്്ല്്ാംഅതിമ്്്യായസ്്ാേവം്പപ്
ധാേയ്വ്മ്ണ്്്.അത്അംഗീകരിച്്്,സേഞജ്
സോയസേേവ്യംഉണ്്ാക്മപ്ാ്ഴാണ് പപ്പ
ഞ്്ം പക്േീക്തോയി േിലേില്്ക്്്ന്്ത.് എ 
ന്്ാല്്േന്ഷയ്ന്്്തവ്രഅതിന്്്താളംനതറ്്ി
ച്്ിരിക്്്ന്്്.അമപ്ാ്ള്്അതിന്്്ദ്രന്്ഫല
ങ്്ള്്ഏറ്്്വാങ്്ാന്്ോംേിര്്ബന്്ിതരാവ്
ന്്്.ഒഴിഞ്്്ോറാന്്കഴിയാത്്ത്മപാനല.
അന്ഭവങ്്ള്്ഏറ്്വം്േല്്അധയ്ാപകരാ

നണന്്ാണ്പറയാറ.്മകട്്്ംകണ്്്ംഅന്ഭ
വിച്്്േറിഞ്്കാരയ്ങ്്ള്്േമ്ക്്്പാഠോവ്
മോ?സന്്ിഗധ്ഘട്്ങ്്ള്്അതിന്ള്്ഉത്്ര
വാദിതവ്ംആണ്മതട്ക.അത്്രംകര്തലി
ോയിേമ്ക്്്സവ്യംര്പനപ്്ടാം.
ഈ പപ്തിസന്്ിഅകലം്;ഇതിനേോം 

അതിജീവിക്്്ം. ഓമട്ാ്യം് ടാകസ്ിയം് ബ
സം് പട്യിന്നേല്്ാം പഴയത്മപാനല ഓടം്.
വിോേങ്്ള്്വീണ്്്ംപറക്്്ം.േിതയ്ജീവിത
ത്്ിമലക്്്ോംതിരിച്്്വരം്.അതിന്ആശ
ങ്്മവണ്്;അല പകാലംഅകലംപാലിച്്ാല്്േ
തി.

ആഴങ്്ളില്്നിന്്്തിരികെഎത്്്ന്്മാരെവൈറസ്െള്്
കോ.പരുസാദുഅലകുസ്േന്ഷയ്രാശിയ്നടപപ്

യാണംബാകറ്്്ീരിയ
മോടം്കവറസിമോട്
നൊനക്് യ്ദ്്ം നച
യത്ം്സേരസനപ്്ട്്്നൊ
നക്്യ്ള്്യാപത്യ്നടച
രിപത്ംക്ടിയാണ.്വസ്
രി,പ്മളഗ്,മോളറ,ക്്
യം ത്ടങ്്ി എന്്്ോക
നട്,് ഇവയന്ക്്തിനര പപ്
തിമോധമശഷി േന്ഷയ്

ന്് ആര്്ജിക്്്ന്്തിേന്സിച്്് അത് േറികട
ക്്ാന്ള്്വീരയ്ംമോഗകാരികളില്്ഉണ്്ായിവ
ര്ന്്്.മോഗങ്്നളപപ്തിമോധിക്്ാനം്അതി
ജീവിക്്ാന്മ്ള്് മശഷി പരിണാേഗതിയില്്
ആര്്ജിച്്ത്ണ്്്. അത്്രം കാരയ്ങ്്ളം് ഈ
ോരക കവറസ് പടരമ്പ്ാ്ള്് േമ്്ള്്
അറിഞ്്ിരിമക്ണ്്്തണ്്്്.

പെര്്മാഫര്ോസ്്്്ിനടിയില്്നിന്്്"ഉറക്്ം'
ഉണരന്്്വര്്
േണ്്്ംപാറയം്ഐസം്മചര്്ന്്്സ്്ിരോയിഉ
റച്്്മോയ ഭ്ഭാഗങ്്ളാണ് "നപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്്
(Permafrost)'എന്്റിയനപ്്ട്ന്്ത.്പര്്വങ്്മോ
ട്അട്ത്്്വര്ന്്പപ്മദശങ്്ളിലം്വന്്പര്്വ്്
തേിരകളില്നൊനക്്നപര്്ോമപ്ഫാസ്റ്ഉണ്്്.
ഇവയ്നടഉപരിതലംേഞ്്്മ്ടിയതാവണനേ
ന്്്േിര്്ബന്്േില്്.ആയിരക്്ണക്്്വര്്ഷങ്്
ളിങ്്നേഉറഞ്്ിര്ന്്നപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്്ഇമപ്്
ള്്അലിഞ്്്ത്ടങ്്ിയിരിക്്്ന്്്.സംശയമല
ശേമേ്യകാലാവസ്്ാവയ്തിയാേംതനന്്കാര
ണം.ഉറഞ്്്മോയേണ്്ലിയ്മപ്്ള്്അതിേ
ടിയില്്നപ്്ട്്്മോയിര്ന്്പൗരാണികോയസ്
ക്്്േജീവികനളമ്ക്്ോക്്്ന്്്.എന്്്ോപത്േ
ല്്ഉറഞ്്്സ്പത്ോയിമപ്്യിര്ന്്വനോട്
ന്്നേ സജീവതയിമലക്്് ഉണര്കയം് നച
യ്്ാം.
േന്ഷയ്രില്് ആപന്്്ാക്സ് ഏതാണ്്് േിയ

പന്്്ിക്്നപ്്ട്്മോഗോണ്.1979ല്്റഷയ്യിലാണ്
അവസാേോയികാരയ്ോയമോഗബാധയ്ണ്്ാ
യത.്േന്ഷയ്േില്്േിന്്്േന്ഷയ്േിമലക്്്പക
ര്കയം്നചയത്.്പമക്്ഒര്കജവായ്ധം
എന്്േിലയില്്ഇമപ്്ഴം്സാംഗതയ്മ്ള്്മോ
ഗോണ്ആപന്്്ാക്സ.്ചിലവര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മ്
ന്്പ്കസബീരിയയില്്അവിചാരിതോയിപപ്
തയ്ക്്കാരണങ്്ള്്ഇല്്ാനതആപന്്്ാക്സ്ബാ
ധയ്ണ്്ായി.2016ഓഗസ്്്്ില്്"യാേല്്' പപ്വിശയ്
യിലാണ്മോഗബാധഉണ്്ായത.്പപന്്്ണ്്്കാര
ോയഒര്ബാലന്്േരിച്്്.ഇര്പതിലധികംമപ
ര്്ആശ്പപത്ികളില്്ചികിത്്മതടി.ആര്്ട്്ിക്
വ്ത്്ത്്ില്്നപട്ന്് വിദ്രോനോര് കസ
ബീരിയന്് ഉപദവ്ീപാണ് "യാേല്്'. പപ്ധാേോ
യം്"ത്ണ്്്റാ'പപ്മദശോണിത.്(പര്്വപപ്മദശ
ങ്്ളിനല നോത്മവ വരണ്് പീഠഭ്േികളാണ്
"ത്ണ്്്റാ'എന്്റിയനപ്്ട്ന്്ത.്ക്ള്്ന്്സസയ്
ങ്്ളാണ്സവിമശഷത.ക്റ്്ിനച്്ടികളം്ചില
പ്ല്്വരഗങ്്ളം് പന്്ല്്നചടികള്ോണ്നോ
ത്മവ ഉണ്്ാക്ക)എഴ്പത്്ഞ്്് വര്്ഷം മ്
ന്്പ് ആപന്്്ാക്സ് മ്ലം ചത്്്മോയ നറ
യന്്്ഡിയറിന്്്(പര്്വപപ്മദശനത്്കലോന്്)
അവശിഷ്്ോണ്പപ്ഭവമകപദ്്്നേന്്ാണ്േിഗേ
േം."നപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്ിന്്്'ഒര്പാളിക്്്ള്്ില്്
ശരീരാവശിഷ്്ംഉറഞ്്്മോയിര്ന്്്.2016-
നല ഉഷണ്വാതത്്ില്്ഹിേേണ്്പാളിഅലി
ഞ്്മോനടആപന്്്ാക്സ്ബാകറ്്്ീരിയയ്നടസ്
മോറ്കള്്സേീപപപ്മദശനത്്ജലമപ്സാതസ്്്
കളിലം്േണ്്ിലം്കലര്്ന്്്അവിനടേിന്്്ര
ണ്്ായിരത്്ിലധികം ോന്കള്്ക്്്ആപന്്്ാക്
സ്ബാധയ്ണ്്ായി.അവയില്്േിന്്്ക്റച്്്േ

ന്ഷയ്രിമലക്്്ംപകര്്ന്്്.ആകസേ്ികോയഒ
റ്്നപ്്ട്്സംഭവോയിത്തള്്ിക്്ളയാോവില്്.േ
ന്ഷയ്രാശിക്്്തനന്്ഭീഷണിയായിോറാവ്
ന്്ഭയമ്ളവാക്്്ന്്സംഭവോണിത.്

ഭ്മിച്ട്െിടിക്്്ഫപ്്ള്്
ഭ്േിയ്നടച്ട്വര്്ദ്്ിക്്്ന്്തന്സരിച്്്നപ
ര്്ോമപ്ഫാസ്്്്് ക്ട്തല്് ക്ട്തല്് ഉര്ക്ന്്്.
സാധാരണ ഗതിയില്് മവേലില്് അന്്പത്
നസനറ്ിേീറ്്ര്്കേത്്ില്്ഉപരിതലപാളിഉര്
കം്.പനക്്ആമോളതാപേംകാരയ്ങ്്നളോ
റ്്ിയിരിക്്്ന്്്.ക്ട്തല്്ആഴത്്ില്്ക്ട്ത
ല്്പഴക്്മ്ള്്പാളികള്്അലിയ്ന്്,ത്റന്്ി
ട്ന്്സ്്ിതിയാണ്ണ്്ാക്ന്്ത.്
ഉറഞ്് നപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്ില്് ബാകറ്്്ീരിയക

ള്്ക്്്േശിക്്ാനതദീര്്ഘകാലം (ദശലക്്ക്്
ണക്്്വര്്ഷങ്്ള്്വനര)ത്ടരാന്്കഴിയം്.അ
ത്നോണ്്്തനന്്ഉര്ക്ന്്മോനൊപ്്ംമോഗ
കാരികള്നടവന്്മശഖരോവം്ത്റക്്് ന്്ത.്
ആര്്ട്്ിക്വ്ത്്ത്്ില്്ച്ട്ക്ട്ന്്ത്മവഗോ
ണ.്ആമോളശരാശരിയ്നടമ്ന്്ിരട്്ിമോളോ
ണ്അവിനട വര്്ദ്്േ. േഞ്്്പാളികളം് നപ
ര്്ോമപ്ഫാസ്്്്്ംഉര്ക്ന്്തന്സരിച്്്പലമോഗ
കാരികളം്പ്റമത്്ക്്്വരാം.
കവറസ്കളം്േറ്്്സ്ക്്്േജീവികളം്"സം

രക്്ിക്്നപടാന്്'ഉതകിയോധയ്േോണ്നപ
ര്്ോമപ്ഫാസ്്്്്എന്്ാണ്വിദഗദ്്്ര്്പറയ്ന്്ത.്
തണ്ത്്്റഞ്്സ്്ിതിയം് പപ്കാശത്്ിന്്്
യം്ഓക്സിജന്്്യം്അഭാവവം്ഇ തിന്സ
ഹായകരോണ.്ഒര്കാലത്്്വലിയപകര്്ച്്
വയ്ാധികള്്ക്്് കാരണോയവയ്ള്്നപ്്നടയ്
ള്്, േന്ഷയ്നരയം്മ്ഗങ്്നളയം്ബാധിക്്ാ
വ്ന്്പലമോഗകാരികവറസ്കളം്പൗരാ
ണികഅടര്കളില്്"ദീര്്ഘസ്ഷ്പത്ിയില്്' ഉ
ണ്്ാവ്നേന്്്വിദഗദ്്്ര്്കര്ത്ന്്്.പഫ്ാന്്സി
നല,ഐക്സ്ോര്്കഷനലസര്്വകലാശാലയി
നലപപ്ശസത്കേമപ്കാബമോളജിസ്്്്്മോണ്്
േിമഷല്്ക്്മവരിയ്നടപഠേങ്്ള്്ഇതിമലക്്്
വിരല്്ച്ണ്്്ന്്്ണ്്്.
ഇര്പതാംന്റ്്ാണ്്ിന്്്ആദയ്ദശകങ്്ളില്്

ോപത്ംപത്്്ലക്്ത്്ിലധികംനറയന്്്ഡീറ്ക
ളാണ്ആപന്്്ാക്സ്മ്ലംചന്ത്ട്ങ്്ിയത.്
ഇവയ്നടഅവശിഷ്്ങ്്നോന്്്ംഅപത്ആഴ
ത്്ിലല്്അന്്്ക്ഴിച്്ിട്്ത.്വടക്്ന്്റഷയ്യിനല
എഴ്ന്മോളംഇടങ്്ളിലായിഉപരിതലത്്ില്്
േിന്്്വളനരതാനഴയല്്ാനതയാണ്അവക്ഴി
ച്്്ച്മ്ടിയത.്എന്്ാല്്ഇനോന്്്േല്്,ക്ട്ത
ല്്അപകടങ്്ള്്ക്ട്തല്്ആഴങ്്ളില്് ഉറ
ങ്്ിക്്ിടക്്്ന്്്ണ്്്. േന്ഷയ്നരയം്മ്ഗങ്്നള
യം്ന്റ്്ാണ്്്കളായിനപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്ില്്ക്ഴി
ച്്ിട്്ിട്്്ണ്്്.അവയില്്േിന്ന്നക്്േറ്്്പലമോ
ഗകാരികളം്ത്റന്്്വിടനപ്്മട്്ക്്ാം.
ഈആശങ്്ബലനപ്്ട്ത്്്ന്്പലസംഭവ

വികാസങ്്ളം് കനണ്്ത്്ല്കളം് അട്ത്്

കാലത്്്ഉണ്്ായി.ഉദാഹരണോയി1918-നല
സപ്ാേിഷ്ഫ്്്േഹാോരിയില്്േരിച്്വനരക്
ട്്ോയിമ്ടിയപലശേ്ശാേങ്്ള്മ്ണ്്്അലാ
സ്കയിനലത്ണ്്്റ പപ്മദശങ്്ളില്്.അവിനട
യ്ള്്ശവശരീരങ്്ള്നടഅവശിഷ്്ങ്്ളില്്േി
ന്്്സപ്ാേിഷ്ഫ്്്കവറസിന്്്(RNA)ശക
ലങ്്ള്്ശാസപ്ത്ജ്്ര്്അട്ത്്കാലത്്്തി
രിച്്റിയ്കയ്ണ്്ായി.അത്മോനലവസ്രി
യം്ബ്മോണിക്മല്്ഗം്േറ്്്പലവയ്ാധിക
ളം്തീര്്ച്്യായം്കസബീരയിയില്് ഹിേേ
ണ്്പാളികള്്ക്്ിടയില്് േറഞ്്് കിടക്്്ന്്്
ണ്്ാവം്.കസബീരിയില്്1890-കളില്്വലിയ
വസ്രിബാധയ്നടചരിപത്മ്ണ്്്.ചിലയിടങ്്
ളില് ജേസംഖയ്യ്നട ോലപ്ത് ശതോേ
മ്ത്ളം വയ്ാധിയില്് ഒട്ങ്്ിമപ്്യിര്ന്്്.
"നോലയ്ാേ'േദിയ്നടകരയിനലഉപരിതലനപ
ര്്ോമപ്ഫാസ്്്്ിേടിയിലാണ്ഈഹതഭാഗയ്ര്നട
അവശിഷ്്ങ്്ള്്കിടക്്്ന്്ത.്ന്റ്്ിഇര്പത്വ
ര്്ഷങ്്ള്്ക്്്മശഷംേദിയിനലനവള്്നപ്്ക്്ം
തീരങ്്ളില്് േന്ണ്ലിപ്്്ണ്്ാക്്്കയം് നപ
ര്്ോമപ്ഫാസ്റ്അലിയ്ന്്ത്ഇത്മവഗത്്ിലാ
ക്്്കയം്നചയത്.്
ഈ ആശങ്്യ്നട അടിസ്്േം ഒമ്ന് ര

മ്ട്സംഗതികളില്്തീര്ന്്തല്്.പലപലപ
ഠേങ്്ള്്,കനണ്്ത്്ല്കള്്ഒന്്ിന്പ്റനകഒ
ന്്ായി വന്്് നോണ്്ിരിക്്്ന്്്. നതക്്ന്്
കസബീരിയയിനല"മോര്്ണിഅല്്ത്്ായി'
പപ്മദശത്്് േിന്്് ശിലായ്ഗ േന്ഷയ്ര്നട
മോസില്്അവശിഷ്്ങ്്ള്് റഷയ്യിനലകവ
മോളജി-ബമോനടകമ്ോളജി  പഠേമകപദ്്്ം
1990-കളില്്പരിമോധേവിമധയോക്്ി.19-ാംന്ററാണ്്ിനലകവറസ്പകര്്ച്്വയ്ാധികളി
ല്്േരണേടഞ്്വര്നടഅ വശിഷ്്ങ്്ളം്പഠ
േവിമധയോക്്്കയ്ണ്്ായി.ഈശരീരാവശി
ഷ്്ങ്്ളില്്വസ്രിബാധയ്നടനതളിവ്കള്്
കിട്്ി.വസ്രിക്്ലകള്്തിരിച്്റിഞ്്്.കവറ
സിനേമവര്്തിരിക്്ാന്്ആയിനല്്ങ്്ിലം്അവ
യ്നട ഡിഎന്്എ ശകലങ്്ള്് കനണ്്ത്്്ക
യം്നചയത്.്

2005ല്് ോസയിനല ശാസപ്ത്ജ്്ന്് േട
ത്്ിയപരീക്്ണത്്ില്്അലാസ്കയിനലഉറ
ഞ്്്കിടന്്ിര്ന്്ജലാശയത്്ില്്േിന്്്ള്്
ബാകറ്്്ീരിയകള്്പ്േര്ദ്്രിക്്്ന്്തായിക
നണ്്ത്്ി.കാര്്മോബാകറ്്്ീരിയംല്്ിമ്റ്്്സി
േീയംഎന്്റിയനപ്്ട്ന്്ഈസ്ക്്്േജീവി
കള്്"ല്്ീമറ്്്്സീന്്'കാലംമ്തല്്തണ്ത്്്റ
ഞ്്്മോയവയാണ.്അതായത്ോേത്്്കള്്
ഭ്േിയില്്ജീവിച്്ിര്ന്്കാലത്്്.േഞ്്്ര്കി
യമപ്്ള്്അവസജീവതയിമലക്്്തിരിച്്്വന്്്
ചലിക്്്വാന്് ത്ടങ്്ി. ഏതാനം് വര്്ഷങ്്
ള്്ക്്്മശഷം2008ല്്അ്്്ാര്്ട്്ിക്്യിനലമബ
ക്്ണ്്താഴവ്രയില്്എട്്്ദശലക്്ംവര്്ഷങ്്ള്്
േഞ്്്പാളികള്്ക്്ടിയില്്ഉറഞ്്്കിടന്്ിര്
ന്്ബാകറ്്്ീരിയപ്േ ര്ജ്്ീവിച്്്.ഇമതപരീ

ക്്ണങ്്ളില്്തനന്്ഒര്ലക്്ംവര്്ഷംപഴ
ക്്മ്ള്്സ്ക്്്േജീവികള്്വീണ്്്ംസജീവോ
യി. എന്്ാല്് നപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്ിേടിയില്് ഉറ
ഞ്്്കിടക്്്ന്്എല്്ാബാകറ്്്ീരിയകള്്ക്്്ം
പ്േര്ജ്്ീവ േമശഷി ഉണ്്ാവണനേന്്ില്്.
"സമ്ോറ്കള്്' ഉണ്്ാക്്്ന്് ബാകറ്്്ീരിയക
ള്്മക്്തണ്ത്്്റയ്ന്്ത്അതിജീവിക്്ാോ
വ.് ആപന്്്ാകസ്് മോഗകരണോക്ന്് ബാ
കറ്്്ീരിയകള്്സമ്ോറ്കള്്ഉണ്്ാക്്്ന്്വയാ
ണ.്ഇവയക്്്്േല്്അതിജീവേമശഷിയ്ണ്്്.
അവന്ററാണ്്ിലധികംതണ്ത്്്ഉറഞ്്്കി
ടന്്ാലം്തിരിനകസജീവോകാം. നടററേസ്
മോട്്്ലിസംത്ടങ്്ിയ മോഗങ്്ള്്ക്്് കാര
ണോക്ന്്ബാകറ്്്ീരിയകളം്സമ്ോറ്കള്്ഉ
ണ്്ാക്്്ന്്വയാണ.് ചില യിേം ഫംഗസ്ക
ള്്ക്്്ംഇത്്രംഅതിജീവേമശഷിയ്ണ്്്.

ഭീമന്്വവറസ്കള്്
കവറസ്കള്നടകാരയ്ത്്ിലാനണങ്്ില്്പ്േ
ര്ജ്്ീവേം േടന്്് കഴിഞ്്ാല്്, അവ ബാ
കറ്്്ീരിയകനളഅമപക്്ിച്്്മവഗംമോഗകാരി
കളായി(infectionus)ോറാന്്സധയ്തക്ട്ത
ലാണ.്2014നലഒര്പഠേത്്ില്്കസബീരി
യയിനലനപരേ്ാമപ്ഫാസ്്്്ിേടിയില്്3000വര്്ഷ
ോയിഉറഞ്്്കിടന്്ിര്ന്്രണ്്്കവറസ്ക
ള്്പ്േര്ജീവിക്്നപ്്ട്്്.ഇവപിമ്ത്കവറ
സ് കസബീരിക്് എന്്്ം നൊല്്ി കവറസ്
കസബീരിക്് (Pithovirus sibericum and
Mollivirus sibericum)എന്്്ംഅറിയനപ്്ട്ന്്
വയാണ.്ഇവരണ്്്ംഭീേന്്കവറസ്കള്്എ
ന്്ഗണത്്ില്്നപ്്ട്ന്്്.േറ്്്കവറസ്കളില്്
േിന്്്വയ്തയ്സത്ോയിഇവവളനരവലിപ്്ംക്
ടിയതാണ.്സാധാരണകേമപ്കാസ്മോപ്്ില്്
കാണാോവം്. ത്ണ്്്റാ തീരപപ്മദശങ്്ളില്്
ന്റടി താഴച്യിലാണ് ഇവനയകനണ്്ത്്ിയ
ത.്പ്േര്ജ്്ീവിച്്്കഴിഞ്്ാല്്ഈ കവറ
സ്കള്്മവഗംഅണ്ബാധമശഷിമേട്ന്്്.
ഭാഗയ്വശാല്് ഇവയക്്്് ഒററ മോശങ്്ള്ള്്
അേീബനയോപത്മേബാധിക്്ാന്്കഴിയ.്പ
മക്്ഈപഠേംനതളിയിക്്്ന്്ത്േന്ഷയ്ന്
മോഗബാധയ്ണ്്ാക്്ാന്്കഴിയ്ന്്പ്രാതേ
കവറസ്കള്്ഇങ്്നേപ്േര്ജ്്ീവേംമേ
ടാംഎന്്ാണ.്
കാലാവസ്്വയ്തിയാേംനപര്്ോമപ്ഫാസ്്്്്ഉ

ര്ക്ന്്തിന്മേരിട്്്കാരണോയിത്്ീരണനേ
ന്്ില്്ഇങ്്നേഅപകടകരോയ സ്്ിതിയ്
ണ്്ാകാന്്.ആര്്ട്്ിക്്്സമ്പദ്ത്്ിനലേഞ്്്ഉര്
ക്ന്്ത്മ്ലംകസബീരിയയ്നടവടക്്ന്്തീ
രങ്്ള്്സമ്പദ്ോര്്ഗംഎത്്്ന്്തിന്എള്പ്്
ോക്ന്്്.തന്്്ലംഅവിനടസവ്രണത്്ിനം്േ
റ്്്ധാത്ക്്ള്്ക്്്ംമവണ്്ിയ്ള്്ഖേേവം്എ
ണ്്യക്്്്ംപപ്ക്തിവാതകത്്ിനം്മവണ്്ിയ്
ള്്  പരയ്മവഷണങ്്ളം് ലാഭകരോയി ോറ്
ന്്്.ഇത്ക്ഴപ്്ത്്ിമലക്്്േയിക്്ാം.ഇമപ്്
ള്്ഈപപ്മദശങ്്ള്്നോത്മവവിജേവം്നപ
ര്്ോമപ്ഫാസ്്്്്പാളികളാല്്ആഴത്്ില്്മ്ടികിട
ക്്്ന്്വയ്ോണ.്പമക്,്ഇവിനടഖേേപരയ്
മവക്്ണങ്്ള്്േടക്്്കയാനണങ്്ില്്പ്രാത
േകവറസ്കള്്വീണ്്്ംഅപകടകാരികളാ
യിോറാം.ഇവയില്്ഏററവം്പപ്ധാേംഭീേന്്
കവറസ്കള്് തനന്്യാവം്. േിക്്വാറം്
കവറസ്കള്്ആതിമേയമോശങ്്ള്്ക്്്നവ
ളിയില്്പപ്വര്്ത്്േമശഷിേഷ്്നപ്്ടം്.പപ്കാ
ശം,േിര്്ജ്്ലീകരണം,ബമോനകേിക്്ല്്പപ്
വര്്ത്്േങ്്ള്് എന്്ിവ ഇതിന് കാരണോ
കാം.ഡി.എന്്.എയില്്പരിഹരിക്്ാന്്ആവാ
ത്്മകട്പാട്കള്്വന്്ാല്്പിന്്ീട്അവമോ
ഗകാരികള്്ആവില്്.പമക്്ഭീേന്്കവറസ്
കള്നടകേഇതല്്.അവവളനരകാഠിേയ്മ്ള്്
തം്മഭദിക്്ാന്്ആവാത്്ത്ോണ.്

(ത്ടരം്)

േീണ്്്േിചാരം
കജാസഫുഎം.പുതുകശരി

ഗുരുവരുളുു

മനുഷയുനുുേണടുതുുുിയമരുനുുിണെമറിേടകുുാനുളുുപരുതികോ
ധം കോഗോരിേളായ ബാകറുുുീരിയേളിലുുഈ ഔഷധങുു
ളുുണകുുതിണരപേുകമണഉരുതുുിരിയുനുുു.ഈയുദുുംഅവസാ
െികുുുനുുിലുു.പുതുതലമുറമരുനുുുേളുു, അവണയഅതിജീവി
കുുുനുുകോഗോരിേളുുഅങുുണെേഥതുടരുനുുു.ഇവിണടച
രുുചുുണചയുുുനുുതുഅലരുംവയുതയുസത്മായോരയുമാണ;ുആയിര
കുുണകുുിനുവരുുഷങുുളുുഇലുുാതിരുനുു,ഒരുരകഷുുമനുഷയുരാ
ശിഇതുവണരഒരുതരതുുിലംുസമുുരുുകുുതുുിലുുവനുുിടുുുടുുാവാ
നുുഇടയിലുുാതുുഅതീവമാരേകശഷിസാധയുതയുളുുപരുാചീെ
സുഷുു്മജീവിേണള കെരികടടുുിവരുനുുസുുിതിവികശഷണതുു
കുുുറിചുുാണ.ു

പരിചിതമല്്ാത്്തം്അസാധാരണവ്
മായഈനടപടികളൊളക്്വേണ്്ിേര്
ന്്ത്േില്്ന്്അതത്മാതത്ംമാരകമാക്ന്്
ത്ളകാണ്്ാണ.്വരാഗബാധിതര്്ദിേസം

തപ്തിളെവക്ാ്ഡ്സംഖയ്യിവേക്്്
ക്തിക്്്ന്്്.

അധികസംസക്രണത്്ിന്
മില്്മസൗകരയ്മമാര്ക്്ണംകേ രളത്്ിന്്്കാര്്ഷികമേഖലയില്്സേീപകാല

ത്്്ണ്്ായ വലിയ മേട്്ങ്്ളിനലാന്്ാണ് ക്്ീ
മരാതപ്ാദേത്്ില്്കകവരിച്്സവ്യംപരയ്ാപത്ത. കഴി
ഞ്്ന്റ്്ാണ്്ിന്്്ത്ടക്്ത്്ില്്പപ്തിദിേംആറ്ലക്്ം
ലിറ്്ര്്ോപത്ോയിര്ന്്ഉതപ്ാദേംഇമപ്ാ്ള്്ഇര്പത്ല
ക്്ംലിറ്്റിമലക്്്ക്തിച്്്യര്്ന്്്.നകാടം്മവേല്്ക്്ാല
നത്ാ്ഴിനക,മകരളത്്ിന്ആവശയ്മ്ള്്തിനേക്്ാള്്ക്ട്
തല്്പാല്്ഇവിനടഉതപ്ാദിപ്്ിക്്ാന്്കഴിയ്ന്്്ണ്്്. ചില
മപ്ാ്നഴങ്്ിലം്അതിലം്ക്ട്തല്്പാല്്ഉതപ്ാദിപ്്ിക്്്
ന്്്നണ്്ങ്്ിലം്സംഭരിച്്്സ്ക്്ിക്്ാന്്കഴിയാത്്അവ
സ്്യിലാണ്േില്്േ.2018നലപപ്ളയംഉണ്്ായിര്ന്്ിനല്്ങ്്ി
ല്്ആവര്്ഷംമ്തല്്മകരളംപാല്്േി ച്്മ്ള്്സംസ്്ാേ
ോയി ോറ്ോയിര്ന്്്. മകരളത്്ിനല ലക്്ക്്ണക്്ായ
ക്്ീരകര്്ഷകര്നടവിയര്്പ്്ിന്്്വിലയാണ്ഈമേട്്ം.എ
ന്്ാല്്,അത്അവര്്ക്്്തനന്്ശാപോക്ന്്അവസ്്യാ
ണ്ഇമപ്ാ്ഴ്ള്്ത.്
േനറ്്ല്്ാ മേഖലകളില്നേന്് മപാനലക്്ീമരാതപ്ാദേ

നത്്യം്നകാവിഡ്19വളനരഗ്ര്തരോയിബാധിച്്്.േ
ന്ഷയ്ര്നടകദേംദിോവശയ്ങ്്ള്്ക്്്ള്്ഭക്്ണവം്നവ
ള്്വം്േറ്്്സൗകരയ്ങ്്ളം്സര്്ക്്ാര്്ഉറപ്്്വര്ത്്ിയ 
മപ്ാ്ള്്കന്്്കാലികളടക്്മ്ള്്േിണ്്ാപപ്ാണികള്നടകാ
രയ്ത്്ില്്മവണ്്പത്കര്തല്കള്ണ്്ായില്്.പമക്,്അവ
നയകര്്ഷകര്്കകവിട്ന്്ില്്.ഈകഷ്്പ്്ാടിന്അവര്്ക്്്
പപ്തിഫലംകിട്്്ന്്ിനല്്ന്്്ോപത്ം.നകാ വിഡ്മ്ലംവിപണി
അടഞ്്്കിടക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്ഉതപ്ാദിപ്്ിക്്്ന്്
പാല്്മ്ഴ്വന്്ഉപമയാഗിച്്്തീര്്ക്്ാന്്കഴിയാത്്അവ
സ്്യ്ണ്്്.ക്്ീരകര്്ഷകര്നടക്ട്്ായേ്യായേില്്േയാണ്
മകരളത്്ിനലപാല്്സംഭരണത്്ിനം്വിപണേത്്ിനം്
മേല്്മോട്്ംവഹിക്്്ന്്ത.്േലബാര്്,എറണാക്ളം,തിര്വ
േന്്പ്രംഎന്്ിങ്്നേമ്ന്്്മേഖലകളിലായാണ്േില്്േ
യ്നടസംഭരണവം്വിതരണവം്.അതില്്േലബാര്്,എറ
ണാക്ളംമേഖലകളില്്സം ഭരിക്്്ന്്മ്ഴ്വന്്പാലം്വി
തരണംനചയത്്തീര്്ക്്ാന്്േില്്േയക്്്്കഴിയ്ന്്ില്്.തിര്
വേന്്പ്രത്്്സ്്ിതിഅലപ്്ംക്ടിനേച്്ോണ.്
േലബാര്്മേഖലയില്്ശരാശരിആറ്ലക്്ംലിറ്്റാണ്

പപ്തിദിേഉതപ്ാദേം.അതില്്കഷ്്ിച്്്മ്ന്്്ലക്്ംലിറ്്
ര്്ോപത്മേകഴിഞ്്ഏതാനം്ദിവസങ്്ളായിവിതരണം
നചയ്്ാന്്കഴിയ്ന്്്ള്്്.ബാക്്ിവര്ന്്മ്ന്്്ലക്്ംലി
റ്്ര്്പാലില്്സാധയ്ോയപത്അളവില്്തേിഴേ്ാട്്ിമലക്്്അ
യച്്്,അവിനടയ്ള്്പാല്്നപ്ാ്ടിേിര്്ോണശാലയില്്ഉ
മപാതപ്ന്്ങ്്ളാക്്ിോറ്്ാോയിര്ന്്്പദ്്തി.എന്്ാല്്
മകരളത്്ില്്നകാവിഡ്ബാധിതര്നടഎണ്്ംക്ട്ന്്്എ
ന്്കാരണത്്ാല്്തേിഴേ്ാട്േില്്ക്്്ോര്്ക്്റ്്ിങ്നഫഡമറ
ഷന്്ഇവിനടേിന്്്ള്്പാല്്ഏനറ്്ട്ക്്്ന്്ില്്.കഴിഞ്്ദി
വസംമകരളത്്ില്്േിന്്്നകാണ്്്മപായപാല്്ഇറക്്ാന്്
കഴിയാനതേടക്്ിനക്ാ്ണ്്്മപാമരണ്്ിവന്്്.ഈസാഹച
രയ്ത്്ില്്േലബാര്്,എറണാക്ളംമേഖലായ്ണിയന്കള്്
ഇന്്്മ്തല്്പാല്്സംഭരണത്്ില്്കട്ത്്േിയപന്്്ണ
ങ്്ള്് ഏര്്നപ്്ട്ത്്്നേന്്ാണ്അറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത.് ഉ
തപ്ാദിപ്്ി ക്്നപ്്ട്ന്്പാലിന്്്പക്തിോപത്മേസംഭരി
ക്്ാന്്കഴിയ്എന്്േിലപാടിലാണ്േില്്േ.ഇത്ക്്ീരക
ര്്ഷകര്്ക്്്കേത്്ആഘാതോകം്.കറനന്്ട്ക്്്ന്്പാ
ല്്ഏതാനം്േണിക്്്റ്കള്്ോപത്മേസ്ക്്ിച്്്വയക്്്ാ
ന്കഴിയ്എന്്ിരിനക്,്ലക്്ക്്ണക്്ിന്ലിറ്്ര്്പാല്്എ
ന്്്നചയ്്ണനേന്്റിയാനതസങ്്ടനപ്്ട്കയാണവര്്.
ഉതപ്ാദേംക്ട്ന്്തിേന്സരിച്്്സംസക്രണത്്ിന്

ള്്സൗകരയ്വം്ക്മട്്ണ്്ത്ണ്്്. േില്്േയ്നടആഭിമ്ഖയ്
ത്്ില്് മകരളത്്ില്് പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്് ഒമരനയാര് പാ
ല്്നപ്ാ്ടിേിര്്ോണയ്ണിറ്്്ആലപ്്്ഴജില്്യിനലപ ്ന്്പപ്
യിലാണ.്അതാവനട്്കാലഹരണനപ്്ട്്േിലയിലം്.ഇവിനട
ഉമപാതപ്ന്്ങ്്ള്്ഉണ്്ാക്്ാന്്കഴിഞ്്ാല്്ഏത്അവസ
രത്്ിലം്പാല്്പാഴായിമപ്ാ്കാനതഉപമോഗിക്്ാനകഴി
യം്.കഴിഞ്്പത്്്വര്്ഷത്്ിന്ള്്ില്്ക്്ീമരാതപ്ാദേ
ത്്ില്്മകരളംകകവരിച്്മേട്്ത്്ിന്്്ഗ്ണമഭാക്്ാക്്
ളാകാന്്ക്്ീരകര്്ഷകര്്ക്്്അവസരംേല്്കാനതമപായ
തിന്േില്്േതനന്്യാണ്കാരണക്്ാര്്.പ്ന്്പപ്യിനല
പാല്്സംസക്രണശാലവിപ്ലോക്്ിയം് േലബാറിലം്
എറണാക്ളത്്്ംനതക്്ന്്മകരളത്്ിലം്ക്ട്തല്്പാ
ല്്നപ്ാ്ടിേിര്്ോണയ്ണിറ്്്കള്്ത്റന്്്ംഎപത്യളവില്്
ഉതപ്ാദിപ്്ിക്്നപ്്ട്ന്്പാലം്സംഭരിച്്്സംസക്രിക്്ാ
ന്ള്്മശഷിഉണ്്ാക്്ാോയിര്ന്്്.ഉതപ്ാദേംവര്്ധിപ്്ി
ക്്ാന്്കര്്ഷകനരആഹവ്ാേംനചയ്്്ന്്േില്്േ,അനതല്്ാം
സംഭരിച്്് സംസക്രിക്്ാന്് േടപടി സവ്ീകരിക്്ാത്്ത്
നകാടിയപാതകോണ,്കര്്ഷകമപ്ദാഹോണ.്
അത്മപാനല തനന്് കട്ത്്അേീതിയാണ് മകരള

ത്്ില്്ഉതപ്ാദിപ്്ിക്്്ന്്പാല്്താല്്ക്്ാലികോയിമപ്ാ്
ലം്സംസക്രിച്്്തരിനല്്ന്്തേിഴേ്ാട്േില്്ക്്്ോര്്ക്്റ്്ി
ങ്നഫഡമറഷന്്്േിലപാടം്.അവിനടഉതപ്ാദിപ്്ിക്്്ന്്
പഴം,പച്്ക്്റി,പാല്്,മ്ട്്,ോംസംത്ടങ്്ിഎല്്ാത്്രംഉ
തപ്ന്്ങ്്ളം്അവര്്യമേഷ്്ംവിറ്്ഴിക്്്ന്്ത്ഇവിനടയാ
ണ.്ോരകോയകീടോശിേികള്്വനരപപ്മയാഗിച്്ാണ്ഇ
തില്്പലതം്ഇവിമടക്്്നകാണ്്്വര ്ന്്ത.്മരാഗാവസ്്
യില്ള്്കന്്്കാലികനളയം്മകാഴിയടക്്മ്ള്്പക്്ിക
നളയം്തേിഴേ്ാട്്ില്്േിന്്്നകാണ്്്വന്്്ഇവിനടയമേഷ്്ം
വിറ്്ഴിച്്ിട്്്ണ്്്. എന്്ിട്്്ം േതിയായസൗകരയ്ങ്്നളല്്ാമ്
ണ്്ായിട്്്ംമകരള ത്്ില്്േിന്്്നകാണ്്്വന്്മ്ന്്്ലക്്ം
ലിറ്്ര്്പാല്്സംസക്രിച്്്പാല്്നപ്ാ്ടിയാക്്ിോറ്്ാന്്വിസ
മ്്തിച്്തേിഴേ്ാടിന്്്േടപടിേന്ഷയ്തവ്രഹിതവം്അ
മങ്്യറ്്ംപപ്തിമഷധാര്്ഹവ്ോണ.്
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രബരിെലയിൽേിഷ്ദരരനെില്്
തിരുവനനുുപുരം: ൈബരിെല
യിലഇതുുവണഭകുുരകു്ുവി
ഷുയരൈനംഉണുുാവിലുു.കൊവി
ഡു19കുുുപശുുാതുുലതുുിലുു
ഏരകപുുടുതുുിയ രോകഡുൗ
ണുുകണകുുികലടുതു്ുവിഷുവി
നുൈബരിെലയിലുുയരുുൈനംഅ
നുവയിരകുുണുുതികലുുനുു് രയവ
സവുംരോരുുഡുരോഗംതീരുൊ
നിചുുു.

കൊവിഡു19നപുതിരോധ
നെപെികളുകെഭാഗൊയിരകുു
നതുങുുളിലുു ഭകുുജനങുുളുുകുു്
നപുരവൈനംവിലകുുികകുുണുുും
രകുുനതുങുുളികലപുജാസെയം
നകുെീകരിചുുുകൊണുുുമുളുു ഉ
തുുരവികുുുകാലാവധിഏനപുി
ല14വകരയീരുുഘി പുുിചുുു.

തിരുവിതാംകുരുുരയവസവും
രോരുുഡിലുു നിനുുു വിരെിചുു
രകുുനതുജീവനകുുാരുകെ കപ

നുുഷനുുബാങുുുൈാഖകളിലുുനി
നുുാണുവിതരണം കചയതുിരു
നുുത.ു നിലവികല സാഹചരയു
തുുിലഏനപുിലുുമുതലുളുുകപ
നുുഷനുുഅവരവരുകെഅ കുുൗ
ണുുിരലകു്ുകനുകഡിറു്ുകചയതുുഎ
റുുിഎംവഴിലഭയുൊകുുുനുുതിനു
ളുുസൗകരയുംഒരുകുുാനുുധനല
കുു്െി ബാങുു് അധികുതരോടു
ആവൈയുകപുുൊനരോഗംതിരു
ൊനിചുുതായിരോരുുഡു നപുസി
ഡു്ുുഅഡവു.എനുു.വാസുഅറി
യിചുുു.

അടഞ്്അതിര്്ത്്ി,
മപാലിഞ്്ത്ആറ്ജീേന്കള്്
സച്്ിൻവള്്ിക്്ാട്
രൊഴിരകുുട:ുെംഗലാപുരം–കാസ
രുുരോടുഅതിരുുതുുിതുറകുുികലുുനു്ുക
രുുണാെകംടഹരകുുെതിയിലവീ
ണുുുംവയുകുുൊകുുിയരൊകെജനങുുളു
കെആൈങുുവരധിചുുു.
കൊവിഡുപശുുാതുുലതുുിലുുെംഗ

ലാപുരംഅതിരുുതുുിെണുുിടുുെചുുതിനാലുു
തുെരുുചികിതുുകുുായിരൊവുനുുരോ
ഗികളുുതലപുുാെിജംകുഷനിലുുആംബു
ലനുുസിലുുെരിചുുുവീഴുകയാണ.ുഇനുു
കലയംുചികിതുുകിടുുാകതകാസരരോടു
ഒരുെരണംകുെിസംഭവിചുുു.ഇരൊകെ
ചികിതുുകിടുുാകതെരിചുുവരുകെഎണുും
കാസരരോഡുആറായി.െരചുുൈവുരം
സവുരയൈിരൈഖരആണുെരിചുുത.ുഹുയ
യസംബനുുൊയഅസുഖകതുുതുെര
നു്ുെംഗലാപുരകതുുആശുപനതുിയിലാ
യിരുനുുുചികിതുു.
െംഗലാപുരതു്ുരൊയിചികിതുുരത

ൊനുുകഴിയാകതതിങുുളാഴചുകാസര
രൊഡുരണു്ുരപരുുെരിചുുിരുനുുു.കര
ണാെകംഅതിരതുുിതുറകുുാനതയുുാ
റാകാതുുസാഹചരയുതുുിലാണുമുനു്ു
ജീവനുകളകുെിനഷുുൊയത.ുെരചുുൈവു
രംതുെിനാടുസവുരയൈിൊധവന,കുചുു
തുുുരസവുരയൈിആയിഷഎനുുിവരാ
ണുതിങുുളാഴചുെരണതുുിനുകീഴെങുുി
യത.ുഅതിരതുുിനപുരയൈൊയതലപുുാെി
കു്ുഅടുതുുുളുുവരാണുഇരുവരംു.

െംഗലാപുരകതുുവിവിധആശുപ
നതുികളിലുുചികിതുുയിലായിരുനുുനു
റുകണകുുിനുരോഗികളാണുകൊവി
ഡു19ടവറസ്വയുാപകൊയതിനാലുു
ആശുപനതുിവിടുു്അവരവരുകെവീടുക
ളിരലകുു്തിരികകരപുുയത.ുെെങുുി
രൊയവുകുു,കയുാനുുസരുു,ഹുരനുയാഗ
രോഗികളുുതുെരുുചികിതുുകുുായിരൊ
കുരപുുഴാണുഅതിരുുതുുിഅെചുുതി
നാലുുആംബുലനുുസിലുുെരിചുുുവീഴു
നുുത.ു
ബയിയടുകുുഉകുുിനടുകുുയിലസര

കുുാരഉെെസുുതയിലനിരൊണംആ
രംഭിചുുഗവണകെു്ുുകെഡികുുലരൊ

കളജുഎനതുയംുരവഗംതുറനുുുനപുവര
തുുനംആരംഭികുുുനുുതിനംുകപരിയ
രകനനുുുസരവുുകലാൈാലരോടുരചരനു്ു
രനരകതുുപണിയുകെനു്ുവാഗയുാനം
കചയതുകെഡികുുലരൊകളജുയാഥാര
തുുൊകുുികിടുുുനുുതിനംുരകനനുുു-സം
സുുാനസരകുുാരുകളിലസമുുരയംകച
ലുതുുാനവെകുുനരകരളംതയുുാകറടു
കുുുകയാണ.ുെഹാൊരികയകചറുകുുു
നുുതികുുുരപരിലുുെനുഷയുജീവനുുകൊ
ലിയരുകതനുുുംരയൈീയപാതഅെ
യകുുുാനുുഒരുസംസുുാനതുുിനുഅധി
കാരെികലുുനുുുംരകനനുുുസരകുുാരംുവയു
കുുൊകുുിയിടുുുണുു്.

<പരിഹരിക്്ാനാൊകതമംഗലാപ്രം-ൊസർ്്ശോട്അതിർ്്ത്്ി

ആദിോസികളക്്്കിറ്്്േിതരണം
ത്ടങ്്ി:എ.മക.ബാലന
തിരുവനനുുപുരം: കൊവി
ഡ1ു9നപുതിരോധതുുികുുുഭാഗ
ൊയരോകുു്ഡൗണകാലതുു്
പടുുികജാതി-പടുുികവരഗവിഭാ
ഗതുുിലകപുുടുുകുടംുബാംഗങുു
കളസഹായികുുാന60വയസ്
തികഞുു പടുുികവരഗ കുടംു
ബാംഗങുുളകുു് സക്പഷയുല
കിറുു് വിതരണവംുഇതിനകം
തുെങുുിയിടുുുകണുുനുു്െനനുുുിഎ.
കക.ബാലന.

പയര,കെല,ൈരകുു
ര,കവളികചുുണുു,രണുുുകിരോ
രോതമുു്എനുുിവയാണുകിറുുി
ലുളുുത.ു ഈ വിഭാഗതുുികല
1,44,944വീടുകളകുു്ഒരുൊ
സകുതുഅരി,പരിപുു്,ൈരകുു
ര,രൊപുു്,എനുുിവയെങുുുനുു
900രുപവിലവരുനുുകിറുുി കുുു
വിതരണവംുആരംഭിചുുിടുുുണുു്.
വകുപുുുനെതുുുനുുനപുവരതുു
നങുുളുകെ ഗുണം 4,80,638

ആയി
വാസി
കളകുു്
ലഭയുൊ
കുകെ
നുു് െ
നനുുുി പ
റഞുുു.
ഇതുവ
കര
കൊവിഡ-ു19നപുതിരോധതുുി
കുുുഭാഗൊയി1684ആയിവാ
സികകളയാണുവീടുകളിലനി
രീകുുണതുുിലാകുുിയത.ുഇതി
ല45രപരവകുപുുിനുകീഴിലു
ളുുസുുാപനങുുളിലാണുതാെ
സികുുുനുുത.ുഏറുുവംുകുടുത
ലരപരനിരീകുു ണതുുിലുളുു
തു വയനാടു ജിലുുയിലാണ-ു
1214രപര.

കാസരശോഡ്നിയപത്്്ണങ്്ളകരരനൊക്്്ന്്്
കാസരരോഡ:ുജിലുുയികലആറുപ
ചുുായതുുുകളുളപുുകെയുളുുരെഖല
കളിലകപാലീസികുുുകടുതുുനിയ
നനുുുണം. ഭകുുുയ സാധനങുുളെകുും
കപാലീസ് രനരിടുു്എതുുിചുുു കകാടു
കുുാനാണുതീരുൊനം.കകാവിഡു19
കുടുതലായി റിരപുുരടുു് കചയതു പ
ളുുികുുര, ഉദുെ, കചമുുനാട,ു െധുരുു,
കൊനഗുാലുുപുതുുുരുുപചുുായതുുുക
ളികലയംു കാസരരോഡു നഗരസഭ
യികലയംു നപുരയൈങുുളാണു കപാലീ
സികുുുനപുരതുയകനിരീകുുണതുുിലാ
കുുുനുുത.ുഈനപുരയൈങുുളിലുുകപാലീ

സ്സംഘതുുികുുു കാവലുണുുാകംു.
ജനങുുളുുകുു്ആവൈയുൊയ സാധന
ങുുളെകുുംഎലുുാരസവനങുുളംുകപാ
ലീസ് തകനുു എതുുിചുുു നലുുകാനാ
ണുതീരുൊനിചുുിരികുുുനുുത.ു
ആവൈയുങുുളഅറിയികുുുനുുതിനാ
യിനപുരതുയകവാടുു്സആ്പുു്കപാലീസ്
ഏരകപുുടുതുുിയിടുുുണുു്. രപരംുരോ
ണുുനമുുറംുആവൈയുൊയസാധന
ങുുളുകെലിസുുുുുംസഹിതംവാടുു്സആ്
പുു്നമുുറിരലകുു്സരനുുൈംഅയചുുാ
ലുുസാധനങുുളകപാലീസ്വീടുുികല
തുുികുുും.

അബ്്്ളഅസീസിമ്്്ശോഗഉറേിടം
കമട്്ത്്ാനാകാമതഅധികൃതര
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു19ബാധിചു്ു
ചികിതുുയിലിരിരകുു െരിചുു രൊതുുന
രൊടുസവുരയൈിഅബുുുളഅസീസിനുരോ
ഗബാധഎങുുകനവനുുുഎനുു്സുുിരീക
രികുുാനകഴിയാകതആരോഗയു വകുപുു്.
നപുാഥെികാരനുവഷണതുുിലഇരദുുഹം അ
ടുതുുകാലകുതുനുുുംവിരയൈയാനതുനെ
തുുുകരോവിരയൈതു്ുനിനു്ുവനുുവരുൊ
യിസമുുരകുുംപുലരതുുുകരോകചയതുി
ടുുിലുു. രോഗബാധയുളുുവരുൊയംു ഇരദുു
ഹംഅടുതുു്ഇെകപടുുിടുുിലുു. ഇരദുുഹതുുി
കുുുറുടു്ുൊപു്ുകഴിഞുുയിവസംപുറതു്ുവ
നുുിരുനുുു.
അബുുുളഅസീസ്വിരെിചുുകൊലീസ്

ഉരയുോഗസുുനാണ.ു ഇരദുുഹതുുികുുു ബ
നുുുകുുളുകെയാനതുാവിവരങുുളംുജിലുുാഭ
രണകുെം രൈഖരികുുുനുുുണുു്. നാടുുികല
തുുിയനപുവാസികളുൊരോവിരയൈികളു
ൊരോ ഇരദുുഹം ഇെകപടുുിടുുികലുുനുുു ബ
നുുുകുുളപറയുനുുു.ൊരചു്ുരണുുിനുരൊ
തുുനരൊടു വിവാഹചെങുുില പകങുുടു
തുുു.അരതയിവസവംുൊരചുു്11നംു,18
നംു,21നംുെരണാനുുരചെങുുുകളിലപ
കങുുടുതുുു.കാസരരൊടുസവുരയൈിയംുകച
ടനുുസവുരയ ൈിയംുഇരദുുഹംപകങുുടുതുു
ചെങുുികനതുുിയതായിവിവരമുണുു്.ൊര
ചുു്20വകരവീെിനുസെീപമുളുുപളുുിയി
ലംു രൊയിടുുുണുു്.സെീപകതുു കവലയി
ലംു യിവസവംു രൊയി.കുൊകതസെീപ
കതുുടനുപെറിസ്കുളികുുുപിെിഎരോ
ഗതുുിലംുപകങുുടുതുുതായിവിവരമുണു്ു.
അരതസെയംനപുരയൈകതുുഎലുുാവരു

കെയംുപാസര്ൊരടു്ുവിവരങുുളരൈഖരി
കുുാന കൊലീസിനുനിരരയൈംനലകി
യിടുുുണുു്.വിരയൈതുു്രൊകുകരോവിരയ
ൈതുു് രൊയവരുൊയി ബനുുകപുുടുക
രോകചയുുാതിരുനുുഅബുുുളഅസീസി
നു രോ ഗബാധ എങുുകന ഉണുുാകയനുു്
സുുിരീകരികുുാനാണിത.ു അബുുുലഅ
സീസുൊയിഇെപഴകിയ രോകുുരൊരംു
ആശുപനതുി ജീവനകുുാരംു നിരീകുുണ
തുുിലാണ.ു അബുുുല അസീസ് എതുുു
രപുുളരൊനുുയകുുുലകഹലതു്ുകസുുു
റികലനപുധാനരോ കുുരഅവികെഉണുുായി
രുനുുിലുു. രോകുുരഇരപുുളഡയുുടുുിയിലു
ണു്ു.ആശുപനതുിഅണുവിമുകുുൊകുുി.ഇ

രദുുഹതുുിനകുറ ഭാരയു കുടംുബനൈുീരോഗ
തുുിലുു പകങുുടുതുുിരുനുുതായംു െകളുു
കകഎസആ്രുുെി ബസ് കണുുകുുറാകണ
നുുും സരുുവുുീസ്നിരുുതുുിവയകുുുുനുുതുവ
കരരോലികു്ുരൊയിരുനുുു.

അടുതുുികെൈവുാസംമുടുുലഅനുഭവ
കപുുടുുതികനതുെരനു്ുവീെിനടുതുുുളുുഒരു
ആശുപനതുിയില നപുരവൈിപുുിചുുിരുനുുു.
രൈഷംഒരുസവുകാരയുകെഡികുുലരൊരള
ജിലംുചികിതുു രതെിയിരുനുുു.   ൊരുുചുു്
18നാണുഅബുുുളുുഅസീസ്ജലരോഷംഉ
ളുുകപുുകെയുളുുരോഗലകുുണങുുളുുനപുക
െിപുുിചുു്രവരുങുടുനപുഥെികആരോഗയുരക
നനുുുതുുിലുുരൊയത.ു21നുഉചുുയകുു്ുവീണുുും
ഇരതആശുപനതുിയിലുു രൊകുകയംു ര
കുുപരിരോധനനെതുുുകയംുകചയതുി
രുനുുു.എനുുാലുുരോഗംകകണുുതുുിയിലുു.
23നു സവുകാരയുആശുപനതുിയിലുു ചികി
തുുരതെിയഇരദുുഹകതുുഇവികെനിനുു്
രനകരകെഡികുുലുുരൊളജിരലകു്ുൊറുുുക
യായിരുനുുു.

14 നുഅബുുുളുുഅസീസ്അയിരുപുുാറ
ഫാരുുരെഴുസ്ബാങുുിലുുനുരോളം രപരോ
കൊപുുംചിടുുി രലലതുുിലുുപകങുുടുതുുിരു

നുുു.  നപുാഥെികആരോഗയുരകനനുുുതുുികല
യംു ഫാരുുരെഴുസ് ബാങുുികലയംു ജീവന
കുുാകരനിരീകുുണതുുിരലകുു്ൊറുുികുുഴി
ഞുുു.

സമ്്ർ്്ക്്ത്്ില്കെശോഗം
പെർ്്ന്്തായാണ്നിഗമനം:
മപത്്്ികെ.കെ.വശലജ
തിരുവനനുുപുരം:രൊതുുനുുരൊടുകൊ
രോണടവറസ്ബാധിചുു് െരിചുുഅസീ
സിനു സമുുരുുകുുതുുിലുകെ രോഗം പക
രുുനുുതായാണുനിഗെനകെനു്ുആരോഗയുെ
നനുുുി കക.കക.ടൈലജ. ഇയാളുു ഗളുുഫി
ലുുനിനുുുവനുുവരുൊയിഇെപഴകിയതാ
യംുകുടുതലുുവിവരങുുളുുരൈഖരികുുുക
യാകണനുുുംആരോഗയുെനനുുുി നപുതികരി
ചുുു.നിലവിലുുഭയകപുുരെണുുസാഹചരയുെി
കലുുനുുുംെനനുുുിപറഞുുു.അരതസെയംെ
രണകപുുടുുഅസീസുൊയിബനുുകപുുടുുിടുുു
ളുുവരുുകസലുുഫുകവുാറടുുുനിലുുകഴിയ
ണകെനുുും എകനുുങുുിലംു നപുശുനങുുളു
കണുുങുുിലുുചികിതുുരതെണകെനുുുംെനനുുുി
ആവൈയുകപുുടുുു.

പപ്ശദശൈാസിെള്കെപാസശ്ോർട്്്പരിശോധിക്്ാൻതീര്മാനം,
സഹൈാസിെകളെകട്്ത്്ാൻസക്പഷയ്ൽപബ്ാഞ്്്ംആശോഗയ്പപ്ൈർത്്െരം്

ശോത്്നശോട്പ്ര്്ണൊയം്അടച്്്
=പപ്ശദശൈാസിെളമ്ന്്ാഴച്െവ്ാറവ്്്നിൽ
രൊതുുനരൊട:ു കൊവിഡു ബാധിചുു്
രൊതുുനരൊടുസവുരയൈിെരിചുുരൊകെ
നപുരയൈംസമുുുരണരോകഡുൗണിരല
കു്ു.രൊതുുനരൊടുൊയിബനുുകപുുടു
നുുഅണുുുരരൊണംപചുുായതുുികല
നപുരയൈങുുള,കാടുുായിരുകുണംരൊര
പുുരറഷനഡിവിഷകുുുഅരിരോടുുുരൊ
ണം,രെകലമുകു്ുതുെങുുിരണു്ുകിരോെീ
റുുരപരിധിയിലവരുനുുനപുരയൈങുുളിലു
ളുുവരകവുാറടുുുനിലനപുരവൈികുുാന
ജിലുുാഭരണകുെംനിരരയൈിചുുു.
മുകുനുരുകുുങുുള നെതുുുനുുതിനു

സുുലംഎംഎലഎയംുെനനുുുിയുൊയ
കെകംപളുുിസുരരനനുുുനജനനപുതിനി
ധികളുകെരോഗംവിളിചുുുരചരതുുു.െ

രിചുുകൊവിഡുബാധിതകുുുറുടുു്ൊപുുി
കല ആൈയകുുുഴപുും തുെരുനുുതിനാ
ലാണു രൊതുുനരൊടു നപുരയൈം പു
രുുണൊയംുഅെചുുിടുനുുകതനുുുെനനുുുി.
െരിചുുഅബുുുളഅസീസുൊയിസമുുര
കുുതുുിലുണുുായിരുനുുവര ഐകൊ
രലഷനില രൊയികുുഴിഞുുുകവനുുും
ഇനിആകരങുുിലംു ഉകണുുങുുില 1077
എനുുകഹലപുടലനിലവിളിചുുറിയി
കുുണകെനുുുംഅരദുുഹംപറഞുുു.െരി
ചുുഅബുുുളഅസീസ്നിരവധിചെങുുു
കളില പകങുുടുതുുതു ആൈങുുയുയര
തുുുനുുു. എനുുാല സമുഹ വയുാപന
തുുികുുുആൈങുുയികലുുനുു്കെകംപളുുി
അറിയിചുുു.

പാൽമപ്ാ്ടിഫാകറ്്്റിയിൽകണ്്്ംനട്്്െിൽെ
പി.ബി.ബിച്്്
തിരുവനനുുപുരം: പാലവി

ലപന കുറഞുുതുൊയി ബ
നുുകപുുടുുുണുുായ നപുതിസനുുി
ളകു്ുപരിഹാരൊയിആലപുുുഴ
യികലപാലകപുാുെിനിരൊണ
യുണിറുു്സജീവൊകുുാനആ
രോചനക ളുൊയിെിലെ.സം
സുുാനഅതിരതുുികളിലഏ
രകപുുടുതുുിയിടുുുളുുകടുതുുനി
യനനുുുങുുളമുലംപാലെറു്ുസം
സുുാനങുുളിരലകുു് കൊണുുു
രൊയിപാലകപുാുെിയാകുുുനുു
തുസാധികുുാ കതവനുുരൊകെ
യാണുആലപുുുഴയികലസവുനുും
ഫാകറുുുറി സജീവൊകുുുനുുതി
കനകുറിചു്ുചരചുുതുെങുുിയത.ു
നപുയാരരോപാലകുഷണ്ന

െിലെകചയരൊനആയിരുനുു
രപുുളആലപുുുഴ പുനുുനപുയി
ലപൗഡരലുുാു്ുുആരംഭിചുുിരു
നുുു.പിനുുീടുപാലികുുുഅളവു

കുറഞുുരൊകെലുുാുു്ു നപുവര
തുുി  കുുാകത നൈിചുുു.കകടുുിെ
വംുസൗകരയുങുുളംുഉണുു്.കെ
ഷീനുകളലഭയുൊയാലസാഹ
ചരയുങുുള അതിജീവികുുാനാ
വംു.
സംസുുാനകതുുതകനുുചി

ലസവുകാരയുഫാകറുുുറികളിലെി
ലെപാലകപുാുെിനിരൊണംന
െതുുുനുുുകണുുങുുിലംുഅവികെ
യംു സൗകരയുങുുള അപരയുാ
പാതൊണ.ുഇരൊകെ വിലപ
ന കുറഞുുതംു പാലകപുാുെി
നിരൊണംനിലചുുതംുമുലമു
ണുുായനപുശനുതുുിനുപുനുുനപു
യിലസുുിതികചയുുുനുുഫാകറുുു
റിയില രവണുുസംവിധാനമു
ണുുാകുുുനുുരൊകെ പരിഹാരം
കാണാനാവുകെനുു നപുതീകുു
യിലാണുെിലെ.ഇതിനായിെ
നനുുുിതലതുുിലചരചുുകളനെ
തുുികുുഴിഞുുു.നിലവിലഈ

പാലകപുുെി നിരൊണഫാകുു
റികാലഹരണകപുുടുുതാണ.ുഇ
തുമുലംഇതരസംസുുാനങുു
ളികലതുുിചുുാണുകൊെിയാകുുി
ൊറുുിവനുുത.ു
എനുുാലയനനുുുസാെനഗുി  കള

എതുുിചുുാല സംഭരികുുുനുു
പാലകപാെിയാകുുിയംുവില
പനയുളുുരെഖയിരലകുു്വിത
രണംകുടുുിയംു  നപുതിസനുുി
പരിഹരികുുാനാകുകെനുുുംെി
ലെകണകുുുകുടുുുനുുു.സൗക
രയും ലഭയുൊയാല ഭാവിയില
സംഭരണംനിരരതുുണുുസാഹ
ചരയുംഉണുുാവികലുുനുുുംെിലെ
ഭാരവാഹികള കെകനുൊ വാര
തുുരോടു പറഞുുു. ഇരൊ
കൊപുും െിലെ ഔടുുുലറുുുകളുകെ
സെയം വരധിപുുികുുണകെനുു
ആവൈയുവംു സരകുുാരികന
അറിയിചുുിടുുുണുു്.നിലവിലരാ
വികല7മുതല5വകരനപുവര

തുുികുുുനുുസുുാപനങുുള9െ
ണിവകരകയങുുിലംുനപുവരതുുി
പുുികുുാനഅനുവയി ചുുാല വി

ലപനയിലുകെ പാലസംഭര
ണതുുികലനപുതിസനുുികു്ുഅ
യവുവരംു.

വൈദയ്പരിശോധനക്്്
കപാലീസിക്്്ആപ്്്
തിരുവനനുുപുരം:രോകു്ുഡൗ
ണുൊയിബനുുകപുുടു്ുതുെരുുചുു
യായിരോലിരോകുുുനുുകപാ
ലീസ്ഉരയുോഗസുുരുകെആരോ
ഗയുസംരകുുണതുുിനായിതയാ
റാകുുിയകൊടബലആപു്ുഇ
നികപാതുജനങുുളകുുുംലഭയും.
ജനടെനതുികപാലീസംുഇനുുുയ
നുുകെഡികുുലുുഅരൊസിരയ
ഷനംുബുുുഇഎചു്ുആരുുഎനുു
സുുാപനവംുരചരുുനുുുതയാറാ
കുുിയblueTeleMed  എനുുകൊ
ടബലുുആപു്ുരലുുരറുുുുറിലുുല
ഭയുൊണ.ു
കൊതുജനങുുളുുകുുുംഉപരോ
ഗികുുാവുനുുഈരസവനംതിക
ചുുുംസൗജനയുൊണ.ുരൊവിഡു
19കനകുറിചു്ുൊനതുെലുുെറുുുഅ
സുഖങുുളുുകുുുളുുചികിതുു
യകുുുുരവണുുനിരുുരദുുൈ  ങുുളംു
സംൈയങുുളുുകുുുളുുെറുപെിയംു
ഈആപുുിലുകെലഭികുുും.ആ
പുുിലുുരൈഖരിചുുിരികുുുനുുരോ
കറുുുരുുൊരുകെപടുുികയിലുുനിനു്ു
ആവൈയുമുളുുയാകളതിരകഞുു
ടുതുുുബനുുകപുുൊനാകംു.
രോകറുുുരുുവീഡിരോരൊളുു

മുരഖനരോഗികയപരിരോധി
ചു്ുഇ-നപുിസന്കുിപഷുനുുനലുുകംു.
തുെരുുചികിതുുയകുുുായിആശു
പനതുിയിരലയകുു്ുറഫരുുകചയുുു
നുുപകുുംആപുുിലുുലഭികുുുനുു
ഇ-പാസ്കൊലീസ്പരിരോധ
നസെയതു്ുകാണിചു്ുയാനതു
തുെരാവുനുുതാണ.ു
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.blueehr.bluetelem
ed  കൊടബലുുആപുുികുുുലിങു്ു

ൊസർശോഡിന്
െർമപദ്്തി
തിരുവനനുുപുരം: കുടുതല
കൊവിഡുരോഗികളുളുുകാസ
രരൊടു ജിലുുയിലസാഹചരയും
കണകുുികലടുതു്ുനപുരതുയകകര
െപദുുതിതയാറാകുുിയതായിമു
ഖയുെനനുുുിപിണറായിവിജയന.
ജിലുുയികല പചുുായതു്ു തല
രഡറുുകയടുതു്ുകപകടുുനു്ുകെസ്
റുുിനയയകുുുും.ചുെയംുപനിയംു

ഉളുുവരുകെലിസ്റു്ുഎടുതു്ുനപു
രതുയകം പരിരോധികുുും. കസ
നനെുല യുണിരവഴുസിറുുിയില
കെസ്റുുിങുുിനുളുു അനുെതി
ഐസിഎംആറിലനിനു്ു ലഭി
ചുുുകഴിഞുുു.രോഗലകുുണംഉ
ളുുവരുകെയംുഅവരുൊയിബ
നുുകപുുടുുവരുകെയംുലിസു്ുുുതയാ
റാകുുുകെനുുുംഅരദുുഹം.

െമയ്്ണിറ്്ിെിച്്ണ്െളിശലക്്്പാൽനൽൊൻ
തയാർ:പി.എബാലൻമാസ്്്്ർ
തിരുവനനുുപുരം:നിലവികലനപുതിസ
നുുിപരിഹരികുുുനുുതിനായിവിവിധ
കെയുുണിറുുികിചുുണുകളിലരോള
കസയിലവിലയിലപാലലഭയുൊകുുാ
കെനുുുസരകുുാരികനഅറിയിചുുുകഴി
കഞുുനു്ുെിലെകചയരൊനപി.എ
ബാലനൊസുുുുര.ഇതിനുളുുനെപെിക
ളസരകുുാരതലതുുിലനെകുുുനുുുണു്ു.പദുുതിനെനുുാല
െലബാര-എറണാകുളംരെഖലയിലഅധികംവരുനുുപാ
ലകമുുുയുണിറുുികിചുുണുകളിലുകെവിതരണംനെതുുാനാ
കംു.എനുുാലകരഷകരകു്ുപാലികുുുപണംനലകുനുു
കാരയുതുുിലവീഴചുയുണുുാകരുകതനുുുംഅരദുുഹം.

പരിശോധന
െർശനമാക്്ി
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു19
ബാധിചു്ുഒരാളുുകുെിെരിചുുസാ
ഹചരയുതുുിലുുകപാലീസ്പരി
രോധനകുടുതലകരുുൈനൊ
കുുാനുുകപാലീസ്രെധാവിരോ
കനുാഥുകബഹറ്നിരുുരയൈംന
ലുുകി.നിസാരകാരണങുുളുുപറ
ഞുുുസതയുവാങമുുലംതയാറാ
കുുിയാനതുകചയുുനുുവകരപിെി
കുെിരകസ്രജിസുുുുരുുകചയതു
രൈഷംവാഹനംപിെികചുുടുകുുും.
അവൈയുസാധങുുളുുവിലുുകുുുനുു
കെകളിലആളുുകുുാരുുകുടുുംകു
ടുനുുതുതെയംു.കെകളിലുുവരു
നുുവരുുസാമുഹയുഅകലംപാലി
കുുണകെനു്ുനിരുുരയൈികുുാനുുക
െഉെെസുുരോടുആവൈയുകപുുടംു.
ബാങുുുകളിലംുെറുുുംരൊകുനുു
വരുുസാമുഹികഅകലംപാലി
ചുുുതകനുുവരിനിലുുകുുണം.

മില്്മയ്ടെപാല്്സംഭരണംപപ്തിസന്്ിയിലേക്്്
കൊചുുി:പാലുുകപുാുെിനിരുുമുുാണതുുിലുുനിനുു്തെി
ഴനുാടുുികലകമുുനിപിനുുൊറിയരതാകെെിലുുെയുകെപാ
ലുുസംഭരണംനപുതിസനുുിയിലായി.നിലവിലുുരനര
കതുുമുതലുുപാലുുതരുനുുകരുുഷകരിലുുനിനു്ുപാലുു
സംഭരികുുുകഎനുുനിലപാെിരലകു്ുനപുവരുുതുുനംൊ
റുുിയിരികുുുകയാണുെിലുുെ.
രകരളതുുികലസവുകാരയുഫാംഉെെകളുുതങുുളുകെവി
തപുനകുറഞുുരതാകെ നഗുാെീണകസാടസറുുികളി
രലകു്്ുപാലുുനലുുകിയതംു.െിലുുെയുകെവിലുുപനകു
റഞുുതുൊണുനപുശനുംരുകുുൊകുുിയിരികുുുനുുത.ു
കഴിവതംുപാലുുഎടുകുുുകഎനുുനിലയിലലാണു

ലിറുുറിനുനാലുരുപനലുുകിപാലുുകപുുെിനിരുുമുുാണ
തുുിനുതീരുൊനംഎടുതുുത.ുപനുുാലുുതെിഴനുാടുുികല
പാലുുതകനുുകുടുതലായിഫാകറുുുറിയിലുുഎതുുിയ
രതാകെരകരളതുുിലുുനിനുുുളുുപാലുുഎടുകുുുനുുതു
രസലകതുുകമുുനിനിരുുതുുുകയായിരുനുുു.
നാകളമുതലകുുീരസംഘങുുളകുറചുുുൊനതുംപാ

ലഅയചുുാലെതികയനു്ുരെഖലയുണിയനഅറിയി
ചുുു.െധയുരകരളതുുിലുുപാലുുഉപരോഗതുുിലുവലിയ
കുറവുവനുുതുനപുതിസനുുികളവരധിപുുിചുുു.അഞുുു

ലകുുംലിറുുറിനടുതുു്നപുതിയിനംകുറവുവകനുുനുുാ
ണുെിലെയുകെകണകു്ു.നപുരതുയകസാഹചരയുംകണ
കുുികലടുതു്ു21നുമുമു്ുകരുുഷകരിലുുനിനുുുംസവുീക
രിചുുിരുനുുഅളവിരലപാലുുസവുീകരികുുാവുഎനുുനി
രരയൈൊണുകൊടസറുുികളുുകുു്നലുുകിയിടുുുളുുത.ു
നിലവിലുുരോകു്ുഡൗണുുനപുഖയുാപിചുുരൊകെസുുിരം
പാലുുവാങുുിയിരുനുുരോടുുലുകളുു,കാറുുറിങുയുണി
റുുുകളുുഎനുുിവനിശുുലൊയിരികുുുകയാണ.ുഇതംു
െിലുുെകു്ുതിരിചുുെിയായിടുുുണു്ു.
രോകു്ുഡൗണികനതുെരുുനു്ുകുുീരസംഘങുുളിലുു

അധികൊയിസംഭരിചുുിരുനുുപാലുുവനുുനഷുുംസഹി
ചുുുംെിലുുെകൊെിയാകുുിവരികയായിരുനുുു.എനുുാ
ലുുഅതിരതുുികളിലനിയനനുുുണംകരൈനൊയിതു
െരുനുുരൊകെഇതരസംസുുാനങുുളിരലകു്ുകൊണുുു
രൊയികൊെിയാകുുുനുുതിനുളുുസാധയുതകളുുപു
രുുണൊയിനിരഷധികുുകപുുടുുു.ഇരൊകെപാലുുസംഭര
ണതുുിലുുനിയനനുുുണങുുളുുകൊണുുുവരുകരോ,പാ
ലുുവിലുുപുുനസംവിധാനങുുളുുകുടുതലുുരനരംനപുവ
രുുതുുിപുുികുുുവാനുുഅനുെതിലഭികുുുകരോകചയതുാ
ലുു ൊനതുരെപിെിചുുുനിലുുകുുുവാനുുസാധികുുുകയു

ളുുുകവനുു്എറണാകുളംരെഖലാകചയരുുൊനുുരോ
ണുുകതരുവതു്ുപറഞുുു.
ആയയുഘടുുകെനുുനിലയിലുുരോകുു്ഡൗണിനുമു

മുു്ൈരാൈരിപാലുുസംഭരണംഉറപുുാകുുിയംുെിലുുെ
കയൊനതുംആനൈുയിചുുുകഴിയുനുുകുുീരകരുുഷകരുകെ
പാലുുസംഭരണതുുിനുമുനുുഗണനനലുുകിയുൊയിരി
കുുുംകുുീരസംഘങുുളിലുുനിനുുുംമുനു്ുമുതലുുപാലുു
സവുീകരികുുുക.പാലുുവിലുുപുുനസംവിധാനങുുളുുകു
ടുതലുുരനരംനപുവരതുുിപുുികുുുനുുതുസംബനുുിചു്ുസ
രകുുാരിലനിനു്ുഅനുകുലതീരുൊനംഉണുുാകയങുുി
ലൊനതുരെകുടുതലപാലസംഭരികുുാനകഴിയുകവ
നുുാണാണു രോണകതരുവതുു്പറയുനുുത.ുഇതു
സംബനുുിചുുനിരുുരദുുൈങുുളുുകുുീരസംഘങുുളുുകുു്ന
ലുുകിയിടുുുണുു്.തുെരുുനുുുംസുുിതിനിയനനുുുികുുാനുുക
ഴിയാതുുപകുുംപാലുുസംഭരണതുുിനുഓഫുകൊടു
കുുുനുുതുളുുകപുുകെയുളുുകടുതുുതീരുൊനങുുളിരല
കു്ുരൊരകണുുിവരുകെനുുുംഅരദുുഹംപറഞുുു.എ
റണാകുളം,ഇടുകുുി,തുശുരുു,രൊടുുയംജിലുുകളിലാ
ണുെധയുരെഖലയുണിയനുുപാലുുഎതുുികുുുനുുത.ു

ഗാരഹികപീഡനസാധയ്ത
പര്ദ്്ിക്്ണംമ്ഖയ്െപത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം :കുടുതല
സെയംവീടുകളിലകഴിയുനുു
ഘടുുതുുില അതയുപുരവൊയി
ചിരലെകതുുങുുിലംു ഗാരഹിക
പീഢനസാധയുതയുകണുുനുു്മു
ഖയുെനനുുുി ഓരെിപുുിചുുു.സന്തുീക
ളംുകുടുുികളുൊണുഇതികുുുഇ
രകള.ജനനപുതിനിധികള,കു
ടംുബനൈുീ,അയലകുടുുങുു
ള,അംഗണവാെിനപുവരതുുകര
എനുുിവരഇകുുാരയുതുുില നൈു
ദുുികുുണകെനുു്മുഖയുെനനുുുിഅ
ഭയുരതുുിചുുു.
രോകുു്ഡൗണ നപുഖയുാപിചുു

സാഹചരയുതുുിലപലവീടുകളി

ലംുസാധാരണഉണുുാകുനുുതി
ലംു കുടുതല രോലികള ഉ
ണുുാകുനുുുണുു്.വീടുുികലരോലി
കളസന്തുീകളൊനതുൊയികച
യുുുനുുരീതിയാണുഇരപുുഴംുപ
ലവീടുകളിലംു.ഉളുുതുപുരുഷ
നുുാരകുകെഅതുഏകറുുടുകുുാന
തയുുാറാകണകെനുു്മുഖയുെനനുുുി
നിരരയൈിചുുു.പചുുകുുറിവിതുുു
കള വിതരണതുുിനു തയുുാറാ
യിടുുുണു്ു.മുനുുുലകുുംവിതുുുപാ
കുുറുുുകള തയുുാറായി.കുഷിവ
കുപു്ു1,91,000ടതകളംുതയുുാ
റാകുുി.ഇവഉെനവിതരണംകച
യുുുകെനു്ുമുഖയുെനനുുുിപറഞുുു.

ആശോഗയ്പപ്േരത്്കമര
ആദരിച്്ിമല്്ങ്്ിലം്നിന്്ിക്്ര്ത്
തിരുവനനുുപുരം:സവുനുും ആരോഗയും
രൊലംുപരിഗണികുുാകതവലിയതയുാഗം
സഹിചു്ുകൊവിഡുബാധിതകരയംുനിരീ
കുുണതുുിലുളുുവകരയംു ചികിതുുികുുു
നുു രോകുെരൊര ഉളകപുുകെയുളുുആ
രോഗയുനപുവരതുുകകരആയ
രികുുാന കഴി ഞുുികലുുങുുി
ലംുനിനുുികുുരുകതനു്ുമുഖയു
െനനുുുിപിണറായിവിജയന.

'കുറചുു്കാശുടകയിലു
ളുുതികുുു രപരില അതി
കുുുനപുകെനംആരോഗയുനപു
വരതുുകരകുുുരനകര കാടുു
രുത.ുഅവകരപരിഹസികുുു
കയംുപുചുുികുുുകയംു കച
യുുുനുുതുഅരങുുയറുുംആപ
ലകുുരൊണ.ുരോഗബാധിത
കരചികിതുുിചുു്രഭയൊകുുുകഎനുുവലി
കോരുസാമുഹികഉതുുരവായിതുുൊണു
അവരഏകറുുടുതുുിരികുുുനുുത'ു-ഒരിെതുു്
കുറചു്ുരോഗികളകാടുുികുുുടുുിയകതനു്ുവി
ൈയീകരിചുുാണുമുഖയുെനനുുുിഇകുുാരയുംവയു
കുുൊകുുിയതു

'െയയുാസകുുിയുളുുവകര അടുതുുുളുു
വിമുകുുിചികിതുുാരകനനുുുതുുിലഎതുുി
കുുണം.രോകുെരൊരോടുെയയുംരവണകെ
നുു് സരടുുിഫികുുറുു് നലകണകെനുുുപറ
ഞു്ുപിനുുാകലരൊവുനുുിലുു.സരടുുിഫികുു

റുു് കൊടുകുുാതിരുനുുാലകുറുുൊയി കാ
ണുനുുുെിലുു'- െയയുംവാങുുാനരോകുെര
സരടുുിഫികുുറുു് നിരബനുുിതൊകുുി എ
കടുസസ് വകുപുു് ഉതുുരവിറകുുിയതി
കനതികരരോകുെരൊരുകെസംഘെനഇ

നുു് കരിയിനൊചരികുുുനുുതി
കനകുുുറിചുുുളുു രോയയുതുുിനു
തുുരൊയി മുഖയുെനനുുുി പറ
ഞുുു.
ദുരിതാൈവുാസനിധിയിരല

കുു്സംഭവനകളുുനലുുരീതിയി
ലുു വരുനുുണുു്. നെുാവനുുകുരുു-
കൊചുുിനുു കെഡികുുലുു കൗ
ണുുസിലുുമുനുുുരൊെിരുപന
ലുുകി. ആസുുുുരുു ഡിഎം കഹ
ലുുതു്ുകകയറികുുുകചയരുുൊനുു
ആസാദുമുപുുനുുര ണുുരരുകുെി

രുപസംഭാവനകചയുുാകെനുു്അറിയിചുുി
ടുുുണുു്. ഗവണുുകെനറുു കസനകുരടുുറിരയറുു്
രൊഓപുുരററുുീവുകൊടസറുുിഭാരവാഹി
കളുുഒരുരൊെിരുപനലുുകി.ഭീൊജവുരലുു
ഴുസിനുരവണുുിരോ.ബിരോവിനുുനുുഒരു
രൊെിരുപനലുുകി.െനനുുുിൊരുകെഒരുൊ
സകതുുൈമുുളംസംഭാവനയായിലഭിചുുു
തുെങുുിയിടുുുണുു്. ദുരിതാൈവുാസനിധിയി
രലകു്ുകോവുുാഴചുലഭിചുുതു5,96,10,000രു
പയാകണനുുുംഅരദുുഹംപറഞുുു.

5178ഇതരസംസ്്ാനമൊഴിലാളികയ്ാമ്്്കള്്
തിരുവനനുുപുരം: കൊവിഡ1ു9ബാധയുകെപശുുാ
തുുലതുുിലുുസംസുുാനതുുാകകനിലവിലുു5178കയുാ
മുുുകളാണുഇതരസംസുുാനകൊഴിലാളികളുുകുുായി
സജുുൊകുുിയിടുുുളുുത.ു ഇവിെങുുളിലായി ആകക
16,1228കൊഴിലാളികളാണുനിലവിലുളുുത.ുരൊവി
ഡ1ു9കുുുപശുുാതുുലതുുിലുുരോകു്ുഡൗണുുനപുഖയുാ
പിചുുിരികകുുസംസുുാനതുുുളുുഅതിഥികൊഴിലാളി
കളുുകു്ുനപുശുനങുുളുുഅറിയികുുുനുുതിനംുപരാതിക
ളുുപരിഹരികുുുനുുതിനുൊയിരലബരുുകമുുീഷണരററുുി
കലരൊളുുകസുുുരുുനപുവരുുതുുനസജുുൊകുുി.ഇവിരെ
യകുു്ുഹിനുുിഉളുുകപുുകെഇതരസംസുുാനകൊഴിലാളി
കളുുകുു്അവരുകെഭാഷയിലുുെറുപെിനലുുകുനുുതി
നായിജീവനകുുാകരനിരോഗിചുുു.ഇവരുകെരസവനം
24െണികുുുറംുലഭയുൊണ.ുഅതതുജിലുുാരലബരുുഓ
ഫീസുകളുുമുരഖനനപുശുനങുുളുുകു്ുപരിഹാരംകാണു

നുുതിനുസംസുുാനകതുുഎലുുാജിലുുാരലബരുുഓഫീ
സുകളിലംുവിവിധഭാഷാനപുാവീണയുമുളുുആളുകകള
നിരോഗിചുുിടുുുണുു്.അതിഥികൊഴിലാളികളുകെസൗ
കരയുങുുളുുസംബനുുിചു്ുഇനുുകവടവകിടു്ുമുനുുരവ
കരലഭിചുു156പരാതികളംുജിലുുാരലബരുുഓഫീസരുുൊ
രുുമുരഖനപരിഹരിചുുു.എലുുാജിലുുാരലബരുുഓഫീസു
കളിലംുരണുുുരപരുുവീതം24െണികുുുരുുഡയുുടുുിയിലുു
ഉണുുാകംു.
ഇതരസംസുുാന കൊഴിലാളികളുകെ സുരകുുാ

രുുതുുംപരാതികളുുസെയബനുുിതൊയിപരിഹരികുുു
നുുതിനുജിലുുാ,താലുകുു്,പചുുായതുു്തലങുുളിലുു,
കൊഴിലുു,റവനയു,ുതരദുുൈസവുയംഭരണസുുാപനങുു
ളുു,കൊലീസ്എനുുീവകുപുുുകളികലഉരയുയാഗസുുകര
ഉളുുകപുുടുതുുികമുുിറുുികളുുരുപീകരികുുുനുുതിനുസ
രുുകുുാരിരലകു്ുൈിപാരുുൈസെരുുപുുിചുുിടുുുണു്ു.

=ആകെകൊഴിലാളിെള്്161228= ലഭിച്്156പരാതിെള്്ക്്്ംപരിഹാരം

പരിശോധനശേഗത്്ിലാക്്ാന്്
10പിസിആര്്മെഷീന
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാനതു്ു
കൊവിഡു19രോഗികളുകെഎണുുംവ
രുുധിചുുസാഹചരയുതുുിലുുപരിരോധ
നകളുുരവഗതുുിലാകുുാനുു10റിയലുു
ടെം പിസിആരുു കെഷീനുകളുു വാ
ങുുാനുുഅനുെതിനലുുകിയതായിെ
നനുുുികക.കക.ടൈലജ. ഇതിലുു7പി
സിആരുു കെഷീനുകളുു ലഭയുൊയിടുുു
ണു്ു.കണുുുര,എറണാകുളംകെഡികുു
ലുു രൊകളജുകളുുകു്ു രണു്ുവീതവംു

രൊടുുയം,െരചുുരി,രൊഴിരകുുടുകെ
ഡികുുലുുരൊകളജുകളുുകു്ുഒനുുുവീ
തവുൊണുനലുുകുക.ജീവനകുുാരുുകു്ു
െതിയായ പരിൈീലനം നലകുിയിടുുു
ണു്ു.രകരളതുുിലുുനിലവില9ലാബു
കളിലാണുകൊവിഡു19പരിരോധ
നനെതുുുനുുത.ുകാസരുുരോഡുകസ
നനെുലയുണിരവഴുസിറുുിയിലംു പരി
രോധനനെതുുാനുുഅനുെതിലഭി
ചുുിടുുുകണുുനുുുെനനുുുിവയുകുുൊകുുി.
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ലകു്ുമണരരഖ 
കടനുുാൽ ആതധുുുയിൽ 
അലാം മഴുങുുും

ചലസൻസ്
പതുകുുുാൻ ജൺു
30 വവര സമയം
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്അടച്്്പ്ട്്ൽത്ടര്ന്്സാഹച
രയ്ത്്ിൽവാഹനരജിസമ്ത്ടഷൻ,നപർമിറ്്്,നത്ഡവിങ്
നെസൻസ്േൾത്ടങ്്ിവാഹനവ്മായിൈന്്നപ്്ട്്
മരഖേള്നടോൊവധിപ്ത്ക്്്ന്്രിന്മേതദ്്്സർ
ക്്ാർഇളവ്തപ്ഖയ്ാപിച്്്.നഫതബ്്വരിഒന്്ിന്മേഷം
ോൊവധിഅവസാനിക്്്ന്്്മ്ഴ്വൻമരഖേൾക്്്ം
ജ്ൺ30വനരതപ്ാൈെയ്ംനൽേി.അടച്്്പ്ട്്ൽോെയ
ളവിൽഇവപ്ത്ക്്ാനാവിനല്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൊണി
ത.്ഉത്്രവ്നടപ്്ാ ക്്ാൻമ്ഴ്വൻസംസ്്ാനങ്്ൾക്്്ം
മേതദ്്്മോമട്്ർവാഹന-ഗരാഗരവക്പ്്്നിർമദേംന
ൽേി.
വാഹനങ്്ള്നടഫിറ്്്നസ്സർട്്ിഫിനക്്റ്്്,നത്ഡവിങ്
നെസൻസ,്രജിസമ്ത്ടഷൻസർട്്ിഫിനക്്റ്്്എന്്ിവ
യക്്്്ഇളവ്ണ്്ാകം്.

വോറിയവയ
കരുകുുുിയതംു
മതസരമുളുനം
സിയ്ൾ:ഡൽഹിയിനെരബ്െീഗ്ജമാഅത്്്മരസമമ്്ളനം
രാജയ്മാനേനോമോണനവറസ്വയ്ാപനത്്ിന്ഇടയാക്്ി
യത്ദക്്ിണനോറിയയിനെഷിൻചിമോഞ്്ിഎന്്നത്േ
സര്വവിഭാഗംനടത്്ിയതപ്ാർഥനാപരിപാടിക്്്സമാനമാ
യി.ഇമരത്്്ടർന്്്ഈവിഭാഗത്്ിന്്്സ്്ാപേൻെീമാൻ
ഹീക്്്ംമറ്്്പരിനൊന്്്മപർക്്്നമരിമരമേനസട്ത്്ിര്
ന്്്നോറിയ.
നോമോണനവറസി്്്വയ്ാപനംനചനയക്്്്പ്റമത്്
ക്്്ംത്ടങ്്ിയനഫതബ്്വരിഅവസാനവാരത്്ിൊയിര്ന്്്
ദക്്ിണനോറിയയ്നടനരക്്ൻനഗരമായമഡഗ്വിൽെീ
മാൻഹിയ്നടമനത്രവ്  ത്്ിൽഷിൻചിമോഞ്്ിയ്നടസ്മവ
േഷപരിപാടി.ആൾക്്്ട്്നിയതന്്്ണംേക്്മായിരിനക്്യാ
യിര്ന്്്നോമോണയന്ക്്രിമരതപ്ാർഥിക്്ാൻമചർന്്മോ
ഗം.ഇരിന്പിന്്ാനെരാജയ്ത്്്വ  ൻമോരിൽമോഗംപടർ
ന്്്.മോഗത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്9000മപർക്്ാണ്മോഗംപിടി
നപട്്ത.്നിരവധിമപർമരിച്്്.ത്ടർന്്്ഷിൻചിമോഞ്്ിവി
ഭാഗത്്ിനനരിമരമേനസട്ത്്്അധിക്രർ. ഇമോനടസഭ
മഖദിക്്്ന്്രായിഷിൻചിമോഞ്്ിവക്്ാവം്മ്രിർന്്
നവദിേന്മായേിംഷിൻ-ചാങ്പറഞ്്്.മോഗൈാധിരരാ
യചിെസഭാംഗങ്്ൾഅസ്ഖവിവരംമറച്്്നവച്്്സ്വിമേ
ഷമോഗത്്ിൽപനങ്്ട്നത്്ന്്വാദവം്ഇമദ്്ഹംമ്മന്്ട്്്
വച്്്.
ദക്്ിണനോറിയയിൽവിവിധമരവിഭാഗങ്്ള്നടആരാ
ധനാെയങ്്ൾനോവിഡ്തപ്രിമോധത്്ിന്്്ഭാഗമായിഅട
ച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്രിനിനടയായിര്ന്്്ഷിൻചിമോഞ്്ിയ്നടസ്
വിമേഷമോഗം.

88 ോരനായെീമാൻ-ഹീ,രന്്ില്നടമയശ്തേ്ിസത്്ര
ണ്്ാമത്മോേത്്്അവരരിച്്ിരിക്്്േയാനണന്്്അവോേ
നപ്്ട്്്1984ൽസ്്ാപിച്്വിഭാഗമാണ്ഷിൻചിമോഞ്്ി.

ഇനുുുയയംു ചൈനയംു 
മാദുുുയം മറികടകുുും: യഎുൻ
നയ്്ഡൽഹി:നോവിഡ്19
മഹാമാരിമ്െമ്ണ്്ാക്
ന്്സാമ്്ത്്ിേമാന്്്യ
നത്്ഇന്്്യയം്നചന
യം്അരിജീവിക്്്നമന്്്
യ്എൻറിമപ്്ർട്്്.രണ്്്
െക്്ംമോടിയിധിേം
മോളറിന്്്നട്്മാകം്
മോേസമ്്ദ്വയ്വസ്്
യക്്്്ണ്്ാക്േ.ആമോള
ജനസംഖയ്യ്നടമ്ന്്ിൽ
രണ്്്ംവസിക്്്ന്്വിേ
സവ്രരാജയ്ങ്്നളയാകം്
ഇത്ോരയ്മായിൈാധി
ക്്്േനയന്്്ംയ്എൻ
നത്ടയഡ്്ആൻഡ്നഡവെ
പന്മ്്്്മോൺഫറൻസ്
(യ്എൻഡിടിസി)വിെയി
ര്ത്്ി.
നോവിഡ-്19തപ്രിസ
ന്്ിയിൽസാമ്്ത്്ിേ

നാേനട്്ങ്്ൾമനരിട്ന്്
രാജയ്ങ്്ൾക്്ായിയ്എൻ
2.5തട്ിെയ്ൺയ്എസ്
മോളർരക്്ാപാനക്്
ജം്തപ്ഖയ്ാപിച്്്.സമ്്ന്്
രാജയ്ങ്്ൾക്്്അട്ത്്ര
ണ്്്വർഷത്്ിന്ള്്ിൽ2-
3െക്്ംമോടിയ്നടവി
മദേനിമക്്പംക്റയം്.
മാദ്്്യനത്്മനരിടാൻവ
രം്ദിവസങ്്ളിൽവിേ
സിരസമ്്ദ്വയ്വസ്്േ
ളം്നചനയം്വൻമോ
രില്ള്്സർക്്ാർപാ
നക്്ജ്േൾതപ്ഖയ്ാപി
ക്്്ം.ഇത്വഴിഅവര്നട
സമ്്ദ്വയ്വസ്്യിമെക്്്
അഞ്്്െക്്ംമോടിയ്
നടയ്എസ്മോളർനെ
ഫ്നെൻവയ്ാപിപ്്ിക്്്ം.
മോേസമ്്ദ്വയ്വസ്്

ഈവർഷംസാമ്്ത്്ിേ
മാദ്്്യത്്ിമെക്്്നീങ്്്നമ
ന്്്ംആമോളവര്മാനം
തട്ിെയ്ൺേണക്്ിന്മോ
ളറിൽനട്്നപ്്ട്നമന്്്ം
യ്എൻതപ്വചിച്്്.ഇത്
നചനയം്ഇന്്്യയം്ഒഴി
നേയ്ള്്വിേസവ്രരാജയ്
ങ്് ൾക്്്ഗ്ര്രരമായതപ്
ശ്നമ്ണ്്ാക്്്ം.വിേസവ്ര
രാജയ്ങ്്നളൈാധിക്്്ന്്
ആമോളസാമ്്ത്്ിേമാ
ദ്്്യവം്ആമോളവര്മാന
ത്്ില്ള്്നട്്വം്മോ
േംമ്ഴ്വൻഅഭിമ്ഖീേ
രിക്്്ന്്രിനാൽഇന്്്യ
യം്നചനയം്എങ്്നന
ഒഴിവാക്്നപ്്ടം്എന്്രി
ന്വിേദമായവിേദീേര
ണംറിമപ്്ർട്്ിൽനൽേി
യിട്്ില്്.

പ ലാ വ ്ദവ്ീ പ്
വടക്്ൻപസഫിക്്ിൽഫിെിപ്്ീൻസിന്സമീ
പമ്ള്്പൊവ്ദവ്ീപിൽഅവസാനറിമപ്്ർട്്്േ
നളത്്്മപ്്ൾഒരാൾക്്്നോവീഡ്19സംേയി
ക്്നപ്്ട്ന്്്ണ്്്.എന്്ാൽ,മോഗിനയമ്ൻക്ട്്ി
ആശ്പതര്ിയിൊക്്ിയരിനാൽവയ്ാപനമപ്്ടിയി
ല്്.18,000ഓളംമപര്ള്്ദവ്ീപിൽപ്റത്്്നിന്്ാ
രം്എത്്്ന്്ില്്.ജീവിരംസാധാരണമൊനെ.ഇ
മപ്്ഴം്ഇത്മൊനെേഴിയാൻസാഹചരയ്നോര്
ക്്്ന്്ത്അരിവിോെമായപസഫിക്സമ്തദ്ം.

മമ കര്ോ കന ഷയ്
വടക്്ൻപസഫിക്്ിൽഫിെിപ്്ീൻസിന്േിഴ
ക്്്ംപപ്വനയ്്ഗിനയക്്്്വടക്്്മായിസ്്ിരി
നചയ്്്ന്്ദവ്ീപ്സമ്ഹം.യ്എസിനനആതേ്യി
ച്്്നീങ്്്ന്്ദവ്ീപിമെക്്്യാതര്ാവിമാനങ്്ൾനി
മോധിച്്ിട്്്ദിവസങ്്ളായി.അറ്ന്മോളംനചറ്
ദവ്ീപ്േൾമചർന്്രാജയ്ത്്ിന്്്തപ്ധാനവര്മാ
നമാർഗംട്റിസമാണ.്1.12െക്്ംജനസംഖയ്.

കോം ഗ
നരക്്ൻപസഫിക്്ിൽനയ്്സിെൻഡിന്സമീ

പമ്ള്്170നചറ്ദവ്ീപ്േള്നടസമ്ഹം.36ദവ്ീപ്
േളിൽമന്ഷയ്വാസം.ആനേജനസംഖയ്ഒര്െ
ക്്മത്്ളം.ആർക്്്ംമോഗംറിമപ്്ർട്്്നചയര്ി
ട്്ിനല്്ങ്്ിലം്രാജയ്ത്്്അടച്്്പ്ട്്ലം്അടിയന്്രാ
വസ്്യം്നിോനിയമവം്തപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്ന്്്.

കോ ള മ ൻ ദവ്ീ പ ്ക ൾ
ദവ്ീപ്സമ്ഹത്്ിൽഇമരവനരനോവിഡ്19
മേസ്േളില്്.സംേയിക്്നപ്്ട്്വര്നടയം്പരി
മോധനാഫെംനനഗറ്്ിവ.്എങ്്ിലം്സക്്ള്േൾ
അടച്്്.അടിയന്്രാവസ്്.ആള്േൾവീട്േളി
ൽ.നരക്്ൻപസഫിക്്ിൽഓഷയ്ാനിയമമഖെയി 
ല്ള്്ദവ്ീപ്സമ്ഹത്്ിൽആറ്വെിയദവ്ീപ്േ
ളം്900ഓളംനചറ്ദവ്ീപ്േള്മ്ണ്്്.ആറരെക്്
മത്്ളമാണ്ജനസംഖയ്.

മാ ർ ഷ ൽ ദവ്ീ പ ്ക ൾ
മധയ്പസഫിക്്ിനെദവ്ീപ്സമ്ഹത്്ിൽഇമര
വനരആർക്്്ംമോഗംസംേയിക്്നപ്്ട്ന്്ത്
മൊല്മില്്.മാർച്്എട്്്മ്രൽഇവിമടക്്്വിമാന
സർവീസ്നിമോധിച്്ിരിക്്്ന്്്.അറ്പരിനായി
രമ്ത്ളമാണ്ജനസംഖയ്.പവിഴപ്്് റ്്്േൾക്്്

തപ്േസര്മായദവ്ീപിൽട്റിസമാണ്തപ്ധാനവ
ര്മാനം.

സ കോ വ
മധയ്പസഫിക്്ിനെരണ്്്വെിയദവ്ീപ്േൾമച
ർന്്രാജയ്ംമനരമത്്രനന്്അടച്്്പ്ട്്ൽതപ്
ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്്്.പനിനയത്്്ടർന്്്ആശ്പതര്ിേ
ളിൽേഴിയ്ന്്20മപര്നടസാംപ്ള്േൾപരി
മോധിച്്രിൽആർക്്്ംനോവിഡ്ഇല്്.രാജയ്
മത്്ക്്്വിമാനസർവീസ്േളില്്.േപ്്ല്േള്മില്്.
രണ്്്െക്്മത്്ളമാണ്ജനസംഖയ്.

ത ്ർ ക്്്മമ നി സ്്ാ ൻ
നോവിഡ്19ഏറ്്വ്മധിേംനാേമ്ണ്്ാക്്ിയ
ഇറാന്മായിഅരിർത്്ിപങ്്ിട്ന്്്നണ്്ങ്്ിലം്
ഇസ്ൊമിേരാജയ്മായത്ർക്്്നമനിസ്്ാനിൽഇ
മരവനരനോവിഡ്19മോഗംറിമപ്്ർട്്്നചയര്ി
ട്്ില്്.പഴയമോവയ്റ്്്റിപ്്ബ്്ിക്്്േളിനോന്്ാണി
ത.്രാജയ്ത്്ിന്്്ഭ്രിപക്്വം്മര്തപ്മദേമാണ.്
നോവിഡ്ഭീഷണിഇത്വനരയിനല്്ങ്്ിലം്മ്രിർ
ന്്ഉമദ്ോഗസ്്ർസംരക്്ിരനജവമണ്്െമായ
നറപ്്നറ്്ക്്ിമെക്്്രാമസംമാറ്്ി.

ഉ ത്് ര മോ റി യ
നചനനയപ്ർണമായിആതേ്യിക്്്ന്്,അ
രിർത്്ിപങ്്ിട്ന്്രാജയ്മായിട്്്ംഉത്്രനോറിയ
യിൽഇമരവനരനോവിഡ്19റിമപ്്ർട്്്നചയര്ി
ട്്ില്്.ഇനരന്്്നോനണ്്ന്്രില്ആശ്്രയ്ം.എന്്ാ
ൽ,ഉത്്രനോറിയ്നട"ഇര്മ്്്മറ' മറിേടക്്ാ
നാവാത്്രിനാൽഅവിടനത്്അവസ്്പ്റ
ത്്്വരാത്്നരന്്്ംേര്ത്ന്്്ണ്്്.നോമോണ
നവറസ്പടർന്്ാൽരാജയ്നത്്നിെവില്ള്്ചി
േിത്്ാസംവിധാനങ്്ള്പമോഗിച്്്രടയാനാവി
നല്്ന്്്ഉത്്രനോറിയൻഏോധിപരിേിംമോ
ങ്ഉൻപറഞ്്രായിറിമപ്്ർട്്്ണ്്ായിര്ന്്്.

അ ന്്്ാ ർ ട്്ി ക്്
എല്്ാരാജയ്ങ്്ൾക്്്ംരാവളങ്്ള്ള്്വൻേര.
ദക്്ിണതധ്്വംഉൾനപ്്ട്ന്്വൻേരയ്നട98േര
മാനവം്മഞ്്്മ്ടിക്്ിടക്്്ന്്്.വിവധരാജയ്ങ്്
ള്നടഗമവഷേസംഘങ്്ൾമാതര്മാണ്ഇവിനടയ്
ള്്ത.്ചിെിയിൽനിന്്്ള്്വിമാനസർവീസാണ്
തപ്ധാനം.നിെവിൽനോവിഡ്ഭീഷണിയില്്.മോ
ഗസാധയ്രപടർന്്മോനടക്ട്രൽപരിമോധന
േളം്നടത്്്ന്്്ണ്്്.

നയ്്മോർക്്്:മോേ
നത്്183രാജയ്ങ്്ളി
ൊയിഏഴരെക്്
മത്്ളംമപരിമെക്്്
പടർന്്്നോമോണ
നവറസ.്വെിനോര്
വിഭാഗംരാജയ്ങ്്ളം്
മോഗവയ്ാപനംരടയാ
ൻഅടച്്്പ്ട്്ൽതപ്
ഖയ്ാപിച്്്.എന്്്രീര്
മീദ്രിരോെനമന്്്
നി ശ്്യിക്്ാന്മാവ്
ന്്ില്്ആർക്്്ം.വൻ
േക്്ിേനളന്്്ംവിേ
സിരനമന്്്ംഅവോ
േനപ്്ട്്ിര്ന്്രാജയ്ങ്്
നളല്്ാംനോമോണ
നവറസിന്്്പിടിയി
ൊണ.്എന്്ാൽ,ഇ
മപ്്ഴം്മോേത്്്ണ്്്
നോമോണമപ്്ടിയില്്ാ
ത്്ചിെരാജയ്ങ്് ൾ.
അവയിൽഭ്രിപക്്
വം്ദവ്ീപ്രാഷ്തട്ങ്്ളാ
ണ.്ട്റിസംമാതര്ംജീ
വമൊപാധിയാക്്ിയ
ചിെക്ഞ്്ൻരാഷ്തട്
ങ്്ൾ.

ബംഗാളിൽ രോകറുുുർകു്ു
സരുകുുാ വസത്തും മഴരകുടുു്ു
മോൽക്്ത്്:പശ്്ിമൈംഗാളിൽനോവിഡ്19മോഗിേ
നളചിേിത്്ിക്്്ന്്മോകറ്്്ർക്്്സ്രക്്ാവസത്ര്ംമ
ഴമക്്ട്്്.സിെിഗ്രിയിനെഉത്്രൈംഗാൾനമഡിക്്ൽ
മോനളജ്ആശ്പതര്ിയിൊണ്രാജയ്നത്്ആമോഗയ്രം
ഗനത്്നാണിപ്്ിക്്്ന്്സംഭവം.െമോറട്്റിഗ്്ാസം്
എൻ95/സർജിക്്ൽമാസക്ം്മവണ്്ിടത്്്നൈഡഷ്ീറ്്ി
ൽത്ന്്ിയമാസക്ം്സാധാരണസൺഗ്്ാസ്മാണ്
മോകറ്്്ർമാർഉപമോഗിക്്്ന്്ത.്മോകറ്്്ർമാർക്്്ള്്
സ്രക്്ാസാമതഗ്ിേൾ(പിപിഇ)െ ഭിക്്്ന്്ിനല്്ന്്്ഞ
ങ്്ൾഅധിക്രനരഅറിയിച്്ിര്ന്്്.എല്്ാംഎത്്ി
ക്്ാനമന്്്ഉറപ്്്ംനൽേി.പമക്,്േിട്്ിയത്പ്്ാസ്്്്ിക്്ിൽ
നിർമിച്്മഴമക്്ട്്ാണ-്റസിഡ്്്്മോകറ്്്ർഷഹരിയാ
ർആെംപറഞ്്്.മോട്്്ഒരി ക്്ൽഉപമോഗിച്്ാൽേഴ്
േിവീണ്്്ംഉപമോഗിക്്ാനമന്്്ംപറഞ്്്.
നോവിഡ്19പടർന്്മോനടമോേനോട്്ാനേമാസക്്
ഉൾനപ്്നടസ്രക്്ാസാമതഗ്ിേൾക്്്ക്്ാമംഅന്ഭവ
നപ്്ട്്ിര്ന്്്.മോകറ്്്ർമാർക്്ായിഅഞ്്്െക്്മ്ത്ളം
പിപിഇേൾമോോമോഗയ്സംഘടനഅയനച്്ങ്്ിലം്47
രാജയ്ങ്്ളിൊയിവിരരണംനചയര്മോനടഇത്രീർന്്്.

നഹദരാൈാദ:്സമ്്ർക്്വിെക്്്നിർമദ
േിക്്നപ്്ട്്യാൾഅത്മറിേടക്്്ന്്രാ
ണ്നോവിഡ്19തപ്രിമോധത്്ിൽആ
മോഗയ്തപ്വർത്്േനരക്ഴക്്്ന്്ഏറ്്വം്
വെിയതപ്ശന്ം.മോഗംസ്്ിരീേരിച്്ാൽ
ഇവര്നടറ്ട്്്മാപ്്്രയാറാക്്്ന്്തം്മ
നറ്്ര്തപ്രിസന്്ി.പെമപ്്ഴം്ആള്േ
ൾഇരിമൊട്സഹേരിക്്ാറില്്.എന്്ാ
ൽ,ഈരണ്്്തപ്ശന്ങ്്ൾക്്്ംസാമങ്്രി
േവിദയ്യ്നടസഹായമത്്നടപരിഹാ
രംേനണ്്ത്്ിയിരിക്്്േയാണ്ആതന്്്
തപ്മദശ്ദ്ര ന്്നിവാരണഅമോറിറ്്ി.
രണ്്്മാർഗങ്്ളാണ്അവർഇരിന്ഉ
പമോഗിക്്്ന്്ത.്സമ്്ർക്്വിെക്്ില്
ള്്യാൾവീട്്ിെിരിക്്്ന്്്എന്്്ഉറപ്്ാ
ക്്ാൻഅവനര24X7 നിരീക്്ണത്്ിൊ
ക്്്ന്്സാമങ്്രിേവിദയ്യാണ്ആദയ്
മത്്ത.്രണ്്ാമമത്്ത്റ്ട്്്മാപ്്്രയാറാ
ക്്ലം്.

24X7 നി രീ ക്് ണം
25,000 മപരാണ്സംസ്്ാനത്്്നിരീ
ക്്ണത്്ിൽേഴിയ്ന്്ത.്എല്്ാവര്നട
യം്വീട്േളിൽഅധിക്രർസ്്ാപിച്്തപ്
മര്യേജിപിഎസ്ഉപേരണംവഴിയാണ്
ആള്േനളമ്ഴ്വൻസമയവം്നിരീക്്
ണത്്ിൊക്്ിയത.്നോനൈൽടവർസി
ഗ്്ൽവഴിയാണ്ഇരിന്്്തപ്വർത്്നം.
നിരീക്്ണത്്ിൽേഴിയ്ന്്മ്ഴ്വൻ

മപരം്എവിനടയാണ്രാമസിക്്്ന്്ത,്
വീട്്ിൽഒപ്്മ്ള്്വർആനോനക്്ത്ടങ്്ി
എല്്ാവിവരങ്്ളം്സർക്്ാർമേഖരിച്്്.
സമ്്ർക്്വിെക്്ിൽേഴിയ്ന്്വർനിർ
മദേിക്്നപ്്ട്്സ്്െ ത്്്നിന്്്100മീറ്്ർ
മാറിയാൽഉടൻദ്രന്്നിവാരണഅമോ
റിറ്്ിയ്നടേൺമത്ോൾറ്മിൽഅൊംമ്ഴ
ങ്്്ം.ഇമോനടആരാണ്നിയതന്്്ണം
െംഘിച്്നരന്്്േനണ്്ത്്ിവീട്്ിമെക്്്മ
ടങ്്ാൻനിർമദേിക്്്ം.നിർമദേംഅംഗീ
േരിക്്്ന്്ിനല്്ങ്്ിൽഅമപ്്ൾനടപടി.
നൊെീസം്ആമോഗയ്തപ്വർത്്േരം്
സ്്െനത്്ത്്്ം.
വ ന്് വ ഴി മ റ ന്്ാ ൽ 
സ ർ ക്്ാ ർ ഓ ർ മി പ്്ി ക്്്ം
നോനൈൽടവർസിഗ്്ൽപരിമോധ
നയില്നടരനന്്യാണ്മോഗിയ്നടയാ
തര്ാവിവരങ്്ൾമേഖരിക്്്േ.നോമക്്
ഷൻെഭിച്്ാൽമോഗിനയമോദയ്ംനചയത്്
മൊയസ്്െങ്്ൾക്രയ്മായിമവർരിരി
ക്്്ം.15മിനിറ്്ിെധിേംനചെവഴിച്്സ്്െ
ങ്്ളിൽതപ്മര്യേമായിമരഖനപ്്ട്ത്്്ം.
സംസ്്ാനനത്്20മോഗിേള്നടയാതര്ാ
വിവരങ്്ൾക്രയ്മായിമവർരിരിക്്ാനാ
യിര്ന്്്ആതന്്്അധിക്രർക്്്.നരെ
ങ്്ാനയം്ഒഡീേയം്ആതന്്്മാത്േപി
ന്്്ടരാന്ള്്ഒര്ക്്ത്്ിൊ ണ.്

കൊറോണ റേറാ 
"സവ്ർഗങ്്ൾ' 

േരിതഭുാനുുി മലും ജീവൻ നഷുുവപുടുനുുു
അവസുുയണുുുാകരതു:ു സതുേുീം രോടതി

നയ്്ഡൽഹി:ക്ടിമയറ്്
നത്്ഴിൊളിേള്നടനഗ
രങ്്ളിൽനിന്്്ള്്ക്ട്്പ്്
ൊയനംരടയണനമന്്്
മേതദ്്്സർക്്ാരിമൊട്
സ്തപ്ീംമോടരി.നോവി
ഡ്വയ്ാപനംരടയാന്ള്്
അടച്്്പ്ട്്െിനനത്്്ടർ
ന്്്നോഴിൽനട്്നപ്്ട്്
ആയിരക്്ണക്്ിനാള്േ
ളാണ്ന്റ്േണക്്ിന്
േിമോമീറ്്റ്േൾനടന്്്
സവ്ന്്ംതഗ്ാമങ്്ളിമെക്്്
മൊക്ന്്ത.്ഭക്്ണവം്
രാമസസൗേരയ്വം്െഭി
ക്്ിനല്്ന്്പരിതഭ്ാന്്ിമ്െ
മാണ്ഈപൊയനം.
നോമോണനവറസ്മ്െ
മ്ള്്ജീ വഹാനിനയക്്ാ
ൾക്ട്രൽജീവൻപരി
തഭ്ാന്്ിമ്െംനട്്നപ്്ട്ന്്
അവസ്്യ്ണ്്ാേര്നര
ന്്്മോടരിനിർമദേിച്്്.
നരറ്്ിദ്്ാരണപരത്്്

ന്്വാർത്്േളാണ്ക്ട്
രൽപരിതഭ്ാന്്ിയ്ണ്്ാ
ക്്്ന്്ത.്ഇത്രടയാൻ
യഥാർഥവസത്്രേൾ
നവളിനപ്്ട്ത്്്ന്്24മ
ണിക്്്ർമൊർട്്ൽമവണ
നമന്്്ംസർക്്ാരിമൊട്
മോടരി.എല്്ാവിേവ്ാസ
വിഭാഗങ്്ളിലം്നപട്്േൗ
ൺസിെർമാനരയം്സാമ്
ഹിേമനരാക്്നളയം്ഉ
പമോഗിച്്്ക്ടിമയറ്്
നോഴിൊളിേളിൽആ
േവ്ാസനമത്്ിക്്ണം.രാ
ജയ്വയ്ാപേമായിഇവർക്്്
അഭയമേതദ്്്ങ്്ള്ണ്്ാവ
ണം.ഭക്്ണവം്അരയ്ാ
വേയ്സൗേരയ്ങ്്ളം്െഭയ്
മാക്്ണം.അഭയമേതദ്്്
ങ്്ള്നടനടത്്ിപ്്്നൊെീ
സിനനയല്്ഏൽപ്്ിമക്്
ണ്്ത,്മോള്്്ിയർമാനര
യാണ-്മോടരിനിർമദ
േിച്്്.ൈെതപ്മോഗത്്ി

ല്നടയല്്ഇവനരസമാേവ്
സിപ്്ിമക്്ണ്്നരന്്്ം
മോടരി.
ക്ടിമയറ്്നോഴിൊളി
േനളഅണ്വിമ്ക്്രാ
ക്്ാൻരാസവസത്്ക്്
ളം്നവള്്വം്സമ്ത്പനച
യ്്്ന്്ത്ോസത്ര്ീയമനല്്
ന്്്ംേരിയായമാർഗമ
നല്്ന്്്ംചീഫ്ജസ്്്്ിസ്എ
സ.്എ.മോബന്ഡയം്
എൽ.നാമഗേവ്രറാവ്
വം്അടങ്്ിയനൈഞ്്്
ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
അരിർത്്ിത്റക്്ാൻ

േർണാടേമോട്നിർമദ
േിക്്ണനമന്്ാവേയ്നപ്്ട്്്
ോസർമോഡ്എംപിരാ
ജമ്ോഹൻഉണ്്ിത്്ാൻന
ൽേിയഹർജിയിനെപരാ
രിപരിമോധിച്്്ഉചിരമാ
യരീര്മാനനമട്ക്്ാൻ
മേതദ്്്സർക്്ാരിമൊട്
മോടരിനിർമദേിച്്്.

ഉണ്്ിത്്ാന്്്പരാരിപരിമോധിക്്ാനം്നിർമദേം

മോം:നോവിഡ്19മോഗംപരിനായിര
ത്്ിമെനറമപര്നടജീവനനട്ത്്ഇറ്്െി
യിൽതേ്മസമാധാനനിെയം്രേര്ന്്്.
ഒര്മാസമത്്ളമായിപ്ർണമായിഅട
ച്്ിടനപ്്ട്്രാജയ്ത്്്ഭക്്ണത്്ിന്മവണ്്ി
യം്നരര്വിൽഅതേ്മംത്ടങ്്ി.ഇമര
ത്്്ടർന്്്പെയിടങ്്ളിലം്വൻമോരി
ൽനൊെീസിനനവിനയ്സിച്്്.നവറസ്
വയ്ാപനംക്ട്രൊയിനാേമ്ണ്്ാക്്ിയ
നരക്്ൻമമഖെേളിൊണ്തേ്മസമാധാന
ത്്േർച്്.സിസിെിദവ്ീപിൽേവർച്്ാസം
ഘങ്്ൾമോഷയ്ൽമീഡിയയില്നടേടേ
ളം്സ്്ാപനങ്്ളം്നോള്്യടിക്്ാൻപ
ദ്്രിയിട്ന്്്നണ്്ന്്വിവരനത്്ത്ടർ
ന്്്നരര്വ്േളിൽനൊെീസ്നിെയ്റപ്്ി
ച്്ിരിക്്്േയാണ.്മോട്്്സർവീസ്േൾ
രാതേ്ാെിേമായിനിറ്ത്്ിയമോനടസി
സിെിയി ൽഭക്്ണത്്ിനം്മര്ന്്ിനം്
ക്്ാമംമനരിട്ന്്്ണ്്്.
ഇരിനിനടസിസിെിദവ്ീന്്്രെസ്്ാന
മായപനെർമോയിൽേഴിഞ്്ദിവസംനാ
ട്്്ോർസ്പ്്ർമാർക്്റ്്്േളിൽഅരിതേ്മി
ച്്്േയറിഅവേയ്സാധനങ്്ൾനോള്്യ

ടിച്്്.ഭക്്ണത്്ിന്മൊലം്പണമിനല്്
ന്്രാണ്രങ്്നളഇരിന്മത്പരിപ്്ിച്്നര
ന്്ാണ്ഇവർപറഞ്്ത.്
നാഷണൽറവെയ്്ഷൻഎന്്മപരില്
ള്്നഫയസ്ബ്്ക്്്തര്്പ്്്േടേൾനോള്്
യടിക്്ാൻആഹവ്ാനംനൽേി.2600മപ
ര്ള്്തര്്പ്്ാണിത.്
ഏത്നിമിഷവം്സ്്ിരിവഷളാോനമ
ന്്ാണ്റിമപ്്ർട്്്.ഇമരത്്്ടർന്്്തപ്മദ
േത്്്വൻനൊെീസ്വിനയ്ാസംഏർനപ്്
ട്ത്്ി.അരിനിനട,രാജയ്ത്്്മരണം
11,592ആയി.ഇറ്്െിയിനെസ്്ിരിയിൽ
മാറ്്മില്്ാനരത്ടര്ന്്രിനാൽയ്മോപയ്
ൻരാജയ്ങ്്ളിനെതപ്രിമോധതപ്വർത്്ന
ങ്്ൾഫെതപ്ദമാക്മോഎന്്ഭയത്്ിൊ
ണ്ആമോഗയ്സംഘടനേൾ.ഇറ്്െിയിൽ
നോമോണനയനിയതന്്്ിക്്ാൻനിെവില്
ള്്നടപടിേൾക്്്മാറ്്ംവര്ത്്ണനമ
ന്്ാണ്ഗമവഷേർപറ യ്ന്്ത.്.
മോക്്്ഡൗണിൽത്ടര്േയാനണങ്്ി
ലം്േഴിഞ്്മ്ന്്്ദിവസത്്ിനിനടതപ്രി
ദിനംറിമപ്്ർട്്്നചയര്ത്5000ത്്ിമെനറ
മേസ്േളാണ.്

ഭകുുണതുുിന ുേണമിലുു;
ഇറുുലിയിൽ കവർചുു

നയ്്ഡൽഹി:രബ്െീഗ്ജമാഅത്്ി
ന്്്അന്്ാരാതട്്്ആസ്്ാനമായ
മർ്്േസ്നിസാമ്ദ്്ീനിൽനടന്്സ
മമ്്ളനത്്ിന്മ്ൻക്ർഅന്മരി
വാങ്്ിയിര്ന്്ിനല്്ന്്്ആമോപിച്്്
ഡൽഹിസർക്്ാർനിയമനടപടി 
േൾആരംഭിച്്്.സമമ്്ളനത്്ിൽ
പനങ്്ട്ത്്ആറ്നരെങ്്ാനക്്ാർ
മരിച്്മോനടയാണ്നിസാമ്ദീനി
നെരബ്െിഗിജമാഅത്്്സമമ്്ള
നത്്ിമെക്്്മദേീയതേ്ദ്്രിരി
ഞ്്ത.്സമമ്്ളനത്്ിൽപനങ്്ട്
ത്്ഡൽഹിയിനെ24മപർക്്്ം
ആത്ന്്യിനെ11മപർക്്്ംആൻ
ഡമാൻനിമ്ക്ൈാറിനെപത്്്
മപർക്്്ംനോവിഡ്സ്്ിരീേരി
ച്്്.രമിഴന്ാട്്ിനെഈമോഡിൽ
നിന്്്സമമ്്ളന  ത്്ിൽപനങ്്ട്
ത്്മ്പ്്രിൽ14മപർക്്്നോവി
ഡ്സ്്ിരീേരിച്്ിട്്്ണ്്്.
മർേസിനെമൗൊനയന്ക്്രിമര
എഫഐ്ആർരജിസ്്്്ർനചയ്്ാൻമ്
ഖയ്മതന്്്ിഅരവിദ്്്നേജ്രിവാൾനി
ർമദേിച്്്.എന്്ാൽ,മോക്്്ഡൗ

ൺമാനദണ്്ങ്്ൾെംഘിച്്ിട്്ിനല്്
ന്്്മർക്്സ്അധിക്രർവയ്ക്്മാ
ക്്ി.അടച്്്പ്ട്്ൽതപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്
രിന്മ്ൻപാണ്സമമ്്ളനംനട
ന്്ത.്ഈസമയത്്്ഡൽഹിയിൽ
വിെക്്്േനോന്്്ംഉണ്്ായിര്ന്്ി
നല്്ന്്്അവർ.തപ്ധാ  നമതന്്്ിരാജയ്
വയ്ാപേമോക്്്ഡൗൺതപ്ഖയ്ാപിച്്
മപ്്മഴമർക്്സിനെപരിപാടിേൾ
അവസാനിപ്്ിച്്്.നറയ്ൽമവ,ൈസ്
സർവീസ്േൾനിർത്്ിവച്്ത്
നോണ്്ാണ്സമമ്്ളനത്്ിനനത്്ി
യവരിൽപെരം്മർക്്സിൽക്ട്
ങ്്ിമപ്്യനരന്്്ംവിേദീേരണം.
ആയിരംമപമോളംമർക്്സില്
നണ്്ന്്്ം1500മപമോളംമടങ്്ി
മപ്്നയന്്്ംനൊെീസിനനഅറി
യിച്്രാനണന്്്ംഅവർഅവോേ
നപ്്ട്ന്്്.
രമിഴന്ാട്്ിൽനിന്്്സമമ്്ളന
ത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്അമ്്ത്്ിനാല്
ോരൻേഴിഞ്്യാഴച്നോവിഡ്
ൈാധിച്്്മരിച്്ിര്ന്്്.ഇയാള്നട
മ്ന്്്ക്ടം്ൈാംഗങ്്ൾക്്്ംനോ

വിഡ്സ്്ിരീേരിച്്ിട്്്ണ്്്.വില്്്പ്ര
ത്്്നിന്്്മ്ന്്്മപരം്മധ്രയി
ൽനിന്്്രണ്്്മപരം്നോവിഡ്
ൈാധിച്്്ആശ്പതര്ിയില്ണ്്്.മോ
യമ്്ത്്്രിൽനിന്്്മൊയവരിൽ
82മപർക്്്മോഗെക്്ണങ്്ള്ണ്്്.
രമിഴന്ാട്്ിൽനിന്്്മാതര്ം1500
മപർസമമ്്ളനത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്്
നവന്്ാണ്േര്ത്ന്്ത.്ഇവരിൽ
981മപർരിരിനച്്ത്്ി.ഇവനരനയ
ല്്ാംേനണ്്ത്്ിപരിമോധിച്്്വരി
േയാനണന്്്മ്ഖയ്മതന്്്ിപളനിസാ
മിപറഞ്്്.
േർണാടേയിൽനിന്്്നിസാമ്
ദീനിൽമൊയ24മപനരൈംഗള്ര്
നൊെീസ്േനണ്്ത്്ിേവ്ാറന്്്നി
ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.45മപരാണ്നിസാ
മ്ദീനിൽമൊയനരന്്്ംഅവരിൽ
ഒരാൾനോവിഡ്ൈാധി ച്്്മരിനച്്
ന്്്ംസംസ്്ാനആമോഗയ്മതന്്്ി
ൈി.തേ്ീരാമല്പറഞ്്്.ഇയാള്നട
13വയസ്ള്്മേനം്നോവിഡ്
സ്്ിരീേരിച്്ിട്്്ണ്്്.മഹാരാതട്്്യിൽ
ഒരാള്നടനോവിഡ്മരണവം്നി

സാമ്ദീന്മായിൈന്്നപ്്ട്്ാണ.്
തേ്ീനഗറിൽനിന്്്സമമ്്ളന
ത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്അറ്പത്്ഞ്്്
ോരനം്േഴിഞ്്യാഴച്നോവിഡ്
ൈാധിച്്്മരിച്്്.ൈിസിനസ്ോര
നായഇയാൾവിമാനത്്ിലം്നത്ട
യന്ിലം്മോഡ്മാർഗ വം്സഞ്്രി
ച്്ിട്്്ണ്്്.ഉത്്ർതപ്മദേിലം്മൊയ
മേഷമാണ്തേ്ീനഗറിൽരിരിനച്്
ത്്ിയത.്ജമ്്്വിൽനോവിഡിന്
ചിേിത്്യില്ള്്മോകറ്്്ർക്്്മോ
ഗംവന്്തം്ഇയാളിൽനിന്്ാനണ  
ന്്്േര്ത്ന്്്.ന്റ്േണക്്ിന്
േശമ്ീരിേൾസമമ്്ളനത്്ിൽപ
നങ്്ട്ത്്ിട്്്ണ്്്.
യ്പിയിൽനിന്്്നിരവധിമപർ

സമമ്്ളനത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്സാഹ
ചരയ്ത്്ിൽമ്ഖയ്മതന്്്ിമോഗിആ
ദിരയ്നാഥ്നോവിഡ്ൈാധിരജില്്
േളിനെസദ്്ർേനംനവട്്ിച്്്ര്ക്്ി
െകന്ൗവി ൽരിരിനച്്ത്്ി.സവ്ീേ
രിമക്്ണ്്മ്ൻേര്രല്േനളക്്്റി
ച്്്അമദ്്ഹംആമോഗയ്വക്പ്്്അ
ധിക്രര്മായിഅടിയന്്രചർച്്

നടത്്ി.
ഇമത്്മനഷയ്യിൽനിന്്്ംമമെ
ഷയ്യിൽനിന്്്ംഅടക്്ംരണ്്ായി
രമത്്ളംവിമദേിേൾസമമ്്ളന
ത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്ിര്ന്്്നവന്്ാ
ണ്സ്ചന.സമമ്്ളനത്്ിൽപ
നങ്്ട്ത്്വിമദേിേൾ വിസനിയമ
ങ്്ൾെംഘിച്്രായിമേതദ്്്ആഭയ്
ന്്രമതന്്്ാെയംവയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.സദ്്ർേേവിസയിൽവന്്വർ
മരസമമ്്ളനത്്ിൽപനങ്്ട്ക്്്േ
യായിര്ന്്്നവന്്്അധിക്രർ.ഇ
മത്്മനഷയ്യിൽനിന്്്മാതര്ംഎ
ണ്്്മോളംമരതപ്ാസംഗിേരാണ്പ
നങ്്ട്ത്്നരന്്ാണ്േര്ത്ന്്ത.്
ഇവനരേരിമ്്ട്്ിേയിൽനപട്ത്്ാ
നം്രീര്മാനമ്ണ്്്.മരസമമ്്ളനം
േഴിഞ്്്ഇവർപെസംഘങ്്ളായി
നരെങ്്ാന,ൈിഹാർ,ഉത്്ർതപ്മദ
ശ,്ആതന്്്തപ്മദശ,്ഒഡീേത്ടങ്്ി
യസംസ്്ാനങ്്ളിമെക്്്മൊനയ
ന്്്ംഅവിനടനയല്്ാംപരിപാടിേളി
ൽപനങ്്ട ് നത്്ന്്്ംആഭയ്ന്്രമ
തന്്്ാെയംപറയ്ന്്്.

കൊവിഡ്ക്്സ്്്്റായി
നിസാമ്ദീൻ

വയുാജ വാർതുുകൾ
വലിയ തടസം: രകതദുുും
നയ്്ഡൽഹി:നോമോണനവറസ്വയ്ാപനംനിയതന്്്ി
ക്്ാൻതേ്ിയാത്്േനടപടിേൾനോണ്്്േഴിയ്ന്്്നണ്്
ന്്്മേതദ്്്സർക്്ാർസ്തപ്ീംമോടരിയിൽ.സമമോചി
രമായനടപടിേളാണ്സവ്ീ േരിക്്്ന്്ത.്എന്്ാൽ,വയ്ാ
ജവാർത്്േളം്ഊഹാമൊഹങ്്ളം്വെിയരടസങ്്ൾ
സ്ട്്ിക്്്ന്്്നണ്്ന്്്ംഇന്്നെമോടരിയിൽസമർപ്്ി
ച്്രൽസ്്ിരിറിമപ്്ർട്്ിൽപറയ്ന്്്.
മോഗവയ്ാപനംരടയാൻസവ്ീേരിച്്നടപടിേൾവിേ
ദമായിമോടരിക്്്സമർപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്സർക്്ാർ.മോഗപ
രിമോധനയക്്്്ള്്മേഷിവർധിപ്്ിച്്്.40,000നവ്്്ി
മെറ്്റ്േൾ ക്്്ഓർഡർനൽേി.ജനങ്്ള്നടസംേയങ്്
ൾക്്്ഉത്്രംനൽക്ന്്രിന്ആമോഗയ്മതന്്്ാെയത്്ി
നെമോയി്്്്നസതേ്ട്്റിയ്നടമനത്രവ്ത്്ിൽവിദഗധ്
മോകറ്്്ർമാര്നടസംഘനത്്നിമോഗിച്്ിട്്്ണ്്്.യഥാർ
ഥവസത്്രേൾഅപ്്മപ്്ൾജനങ്്നളഅറിയിക്്്ന്്
രിന്ള്്നവബ്മൊർട്്ൽനവോനരനിെവിൽവരം്.
നോമോണനവറസിനനക്്്റിച്്്ജന്വരിഏഴിന്

നചനവയ്ക്്മായതപ്ഖയ്ാപനംനടത്്ിയമപ്്ൾമ്രൽ
ഇത്വനരസവ്ീേരിച്്നടപടിേൾതേ്മമായിറിമപ്്ർട്്ിൽ
ോണിച്്ിട്്്ണ്്്.

രലാ കു്ു ഡൗ ൺ 
മ ട കുു യാ തതു വയ ബാ ധി ചുുു
നയ്്ഡൽഹി:നിസാമ്ദ്്ീനിനെരബ്െീഗ്
സമമ്്ളനത്്ിൽപനങ്്ട്ത്്്മടങ്്ിയനി
രവധിമപർക്്്നോവിഡ്ൈാധസ്്ിരീേ
രിച്്രിനിനട,വിേദീേരണവ്മായിനിസാ
മ്ദ്്ീൻമർേസ.്നിസാമ്ദ്്ീൻ്്മർ്്ക്്സി
ന്്്വിേദീേര ണക്റിപ്്ിൽനിന്്്:
ന്റ്വർ്്ഷമത്്ളമായിരബ്െീഗ്ജമാ
അത്്ിന്്്അന്്ാരാതട്്്ആസ്്ാനമാണ്
മർ്്േസ്നിസാമ്ദ്്ീൻ്്.മോേനമമ്്ാട്മ്ള്്
സദ്്ർ്്േേരം്രീർ്്ത്്ാടേരം്വിവിധപരി
പാടിേൾ്്ക്്ായിഎത്്്ന്്്ണ്്്.വിദ്രസ്്
െങ്്ളിൽ്്നിന്്്ള്്സദ്്ർ്്േേര്നടപങ്്ാ
ളിത്്ംപരിഗണിച്്്എല്്ാമത്പാതഗ്ാമ്േളം്
ഒര്വർ്്ഷംമ്മ്്്രനന്്രീര്മാനിക്്്ം.
തപ്ധാനമതന്്്ി22ന്ജനരാേർ്്ഫയ്്തപ്
ഖയ്ാപിച്്മപ്്ൾ്്മർ്്േസ്നിസാമ്ദ്്ീനിൽ്്
നടന്്്നോണ്്ിരിക്്്ന്്പരിപാടിഉടൻ്്
നിർ്്ത്്ൊക്്ിയിര്ന്്്.21ന്രാജയ്ത്്്ട
നീളമ്ള്്നറയല്്സർ്്വീസ്േൾ്്നപനട്്ന്്്റ
ദ്്ാക്്ിയരിനനത്്്ടർ്്ന്്്,സദ്്ർ്്േേര്നട
ഒര്വെിയസംഘംമർ്്േസ്പരിസരത്്്
ക്ട്ങ്്ി.ഡൽഹിമ്ഖയ്മതന്്്ി31വനരഡ
ൽ്്ഹിപ്ട്്്ന്്രായിതപ്ഖയ്ാപിച്്രിനാൽ
മോഡ്ഗരാഗരസാധയ്രയം്ഇല്്ാരായി.

23 ന്നവക്മന്്രംതപ്ധാനമതന്്്ിസ
മ്്്ർ്്ണമോക്്്ഡൗൺ്്തപ്ഖയ്ാപിച്്മോ
നടഒറ്്നപ്്ട്്്മൊയസദ്്ർ്്േേനരനിശ്്ിര
നമഡിക്്ൽ്്മ്ൻ്്േര്രല്േമോനടപാ
ർ്്പ്്ിക്്്േയല്്ാനരമറ്്്വഴിേളിെില്്ായിര്
ന്്്.24ന്മ ർ്്േസ്പരിസരംഅടയക്്്ണ
നമന്്്ആവേയ്നപ്്ട്്്അധിോരിേനളത്്ി
യിര്ന്്്.1500ഓളംമപർ്്പ്റനപ്്ട്്രാ
യം്വിവിധസംസ്്ാനങ്്ളിനെആയിര
മത്്ളംസദ്്ർ്്േേനരമർ്്േസിനെത്്ിച്്
രായം്മറ്പടിനൽ്്േി.ൈാക്്ിയ്ള്്വ
നരസവ്ന്്ംസ്്െങ്്ളിമെക്്്രിരിച്്യ
ക്്്ന്്രിന്വാഹനപാസ്േൾ്്നൽ്്ോ
ൻ്്ൈന്്നപ്്ട്്എസഡ്ിഎമ്്ിമൊട്അഭയ്

ർഥിച്്ിര്ന്്്.
25 ന്രഹസിൽ്്ദാറം്നമഡിക്്ൽ്്സം
ഘവം്മർ്്േസ്സദ്്ർ്്േിച്്്.26ന്നെഫറ്്്
ന്്്്എസഡ്ിഎംമർ്്േസ്സദ്്ർ്്േിച്്
മപ്ാ്ൾവാഹനങ്്ൾ്്ക്്്വീണ്്്ംഅന്മ
രിമരടിയിര്ന്്്.27ന്ആറ്മപനരനമ
ഡിക്്ൽ്്പരിമോധനയക്്്ായിനോണ്്്
മൊയി.28ന്നെഫറ്്്ന്്്്എസഡ്ിഎം,
മോോമോഗയ്സംഘടനഎന്്ിവരടങ്്ിയ
സംഘംമർ്്േസ്സദ്്ർ്്േിക്്്േയം്33
മപനരനമഡിക്്ൽ്്പരിമോധനയക്്്ായി
നോണ്്്മൊക്േയം്നചയത്.്
നോവിഡ്ൈാധിച്്ആള്േൾ്്മർ്്േസി
ൽ്്ഉനണ്്ന്്്ആമോപിച്്്30ന്മോഷയ്ൽ്്
മീഡിയയിൽ്്അഭയ്്ഹംപരന്്്.ചിെമര
ണങ്്ൾ്്സംഭവിച്്രായം്തപ്ചരിക്്്ന്്്
ണ്്്.ഡൽഹിമ്ഖയ്മതന്്്ിമർ്്േസിന്്്ഭര
ണത്്ിനനരിനരനി യമനടപടിസവ്ീേരി
ക്്ാൻ്്അധിോരിേമോട്നിർമദേിച്്രാ
യിഅറിഞ്്്.ഈോെത്്ിനിടയിൽ്്മ
ർ്്േസ്നിസാമ്ദ്്ീൻ്്ഒരിക്്ലം്നിയമവയ്
വസ്്േൾ്്െംഘിച്്ിട്്ില്്,വിവിധസംസ്്ാ
നങ്്ളിൽ്്നിന്്്ഡൽ്്ഹിയിനെത്്ിയസ
ദ്്ർ്്േേമോട്അന്േമ്്മോടം്യ്ക്്ി
സഹമായം്തപ്വർ്്ത്്ിക്്ാൻ്്തേ്മിച്്്.നമ
ഡിക്്ൽ്്മാർ്്ഗനിർമദേങ്്ൾ്്െംഘിക്്ാ
ൻ്്അവനരഅന്വദിച്്ില്്.
ഈസ്്ാപനത്്ിനനേവ്ാറന്്്ൻ്്
ആവേയ്ങ്്ൾ്്ക്്ായിപ്ർ്്ണമായിവിട്്്ര
രാൻ്്രയാറാനണന്്്ംമർേസ്അധിക്
രർഉറപ്്്നൽേി.100വർ്്ഷക്്ാെത്്ിനി
ടയക്്്്ഭരണക്ടവം്അധിോരിേള്മാ
യം്സഹേരിക്്്േയം്നിയമവാഴച്നയ
ഉയർ്്ത്്ിപ്്ിടിക്്്േയം്നചയര്േളങ്്മി
ല്്ാത്്ചരിതര്മാണ്മർ്്േസ്നിസാമ്ദ്്ീന്
ള്്ത.്നോവിഡ-്19നവല്്്വിളിയിലം്അ
ങ്്നനരനന്്ആയിരിക്്്നമന്്്ംഅവർ്്
പറഞ്്്.
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കനിക അഞുുാം
തവണയംു രോസിറുുിവു

െകന്ൗ:മോളിവ്ഡ്ഗാ
യിേേനിേേപ്റിന്്്
മോവിഡ്പരിമോധനാ
ഫെംത്ടർച്്യായഅ
ഞ്്ാംരവണയം്മൊ
സിറ്്ിവ.്ഓമോ48മണി
ക്്്റില്മാണ്സാംപ്ൾ
പരിമോധന.െകന്ൗവി
നെസഞജ്യ്ഗാന്്ി
മൊസ്്്്്തഗ്ാജ്മവറ്്്ഇൻ
സ്്്്റ്്്യ്ട്്്ഒഫ്നമഡിക്്ൽ
സയൻസിൽചിേിത്്യി
ല്ള്്രാരത്്ിന്്്ആ
മോഗയ്നിെയിൽആേങ്്
മവനണ്്ന്്അധിക്രർ.
േനിേയ്നടആമോ
ഗയ്നിെമോേമാനണന്്
രീരിയിൽമധയ്മങ്്ളിൽ
തപ്ചരിക്്്ന്്വാർത്്േ
ൾനരറ്്ാനണന്്്ംആശ്

പതര്ിഅധിക്രർഅറിയിച്്്.നാൊമനത്്പരിമോധ
നഫെംപ്റത്്്വന്്മോനടവീട്്്ോനരോണാൻേഴി
യാത്്രിൽ മഖദംതപ്േടിപ്്ിച്്്രാരംഇൻസ്്്്തഗ്ാമിൽക്
റിപ്്്പങ്്്വച്്ിര്ന്്്.
മാർച്്്ഒമ്്രിന്െണ്്നിൽനിന്്്ംെകന്ൗവിൽമട
ങ്്ിനയത്്ിയേനിേഇവിനടയം്ോൺപ്രിലം്സംഗീ
രനിേേളിൽപനങ്്ട്ത്്മോനടഈപരിപാടിേളിൽ
പനങ്്ട്ത്്ൈിനജപിഎംപിദ്ഷയ്ന്്്സിങ്ഉൾനപ്്നട
തപ്മ്ഖർസവ്യംനിരീക്്ണത്്ിൽമൊയിര്ന്്്.

ഒരര സമയം രണുുുരേർകു്ു; നതുന
വവനുുുിരലറുുറമുായി ഡിആർഡിഒ
നയ്്ഡൽഹി:ഒമ രസമയ
ത്്്ഒന്്ിൽക്ട്രൽമ ോ
ഗിേൾക്്്ഉപമ ോഗിക്്ാ
ൻേഴിയ്ന്്ന വ്്്ിമ െറ്്ർ
വിേസിപ്്ിച്്്ഡിഫൻസ്
റിസർച്്്ന ഡവെന പ്്്മ്്്്
ഓർഗന നമ സഷൻ(ഡി
ആർഡിഒ).രാജയ്ത്്്മ ോ
വിഡമ് ോഗിേള്ന ടഎണ്്
ത്്ിൽഉണ്്ാക്ന്്വർധ
നയം്ജീവൻരക്്ാഉപ
േരണങ്്ള്ന ടഅപരയ്ാ
പര്രയം്േണക്്ിന െട്
ത്്ാണ്ഡിആർഡിഒന വ
്്്ിമ െറ്്ർവിേസിപ്്ിച്്ത.്

ആദയ്ംഉണ്്ാക്്ിയനവ
്്്ിമെറ്്ർേരിയായിതപ്വ
ർത്്ിക്്്ന്്രായം്ഡി
ആർഡിഒ.ആമോഗയ്രംഗ
നത്്വിദഗധ്ര്നടയം്ഗ
മവഷേര്നടയം്നിർമദേ
ങ്് ൾക്ടിഅന്സരിച്്്
മവണ്്മാറ്്ങ്്ൾവര്ത്്ി
നിർമാണംഅട്ത്്യാ
ഴച്പ്ർത്്ിയാകം്.മനര
മത്്യം്ഡിർഡിഒനവ്്്ി
മെറ്്റ്േൾനിർമിച്്ിട്്്ണ്്്.
അട്ത്്യാഴച്മ്രൽഎ
ൻ95മാസക്്േളം്ഇവി
നടനിർമിക്്്ം.

അരിനിനട,ഇരിമൊട
േംരനന്്40,000നവ്്്ി
മെറ്്റ്േൾവാങ്്ാന്ള്്
അന്മരിമേതദ്്്ംനൽേി.
തപ്മദേിേനിർ്്മ്്ാരാക്്
ള്മായിക്ടിമചർന്്്ര
ണ്്്മാസത്്ിനേം
30,000നവ്്്ിമെറ്്റ്േൾ
നിർമ്്ിക്്ാൻഭാരത്ഇെ
മത്ര്്ക്മത്ോണികസ്ിന്നി
ർമദേംനൽേി.ഓമട്്
നമാനൈൽനിർമ്്ാരാ
ക്്മോടം്നവ്്്ിമെ റ്്റ്േ
ൾനിർ്്മ്്ിക്്ാൻമേതദ്്്ം
ആവേയ്നപ്്ട്്ിര്ന്്്.

മലിനീകരണം കറുയനുുുു,
നഗരങുുളിൽ ശദുുുവായു
നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്ി
ന്്്ചരിതര്ത്്ിനെആദയ്
അടച്്്പ്ട്്ൽഒരാഴച്പി
ന്്ിട്മപ്്ൾനഗരങ്്ളി
ൽഅന്്രീക്്വായ്വി
ന്്്ഗ്ണനിെവാരമ്യർ
ന്്്.മേതദ്്്മെിനീേരണ
നിയതന്്്ണമോർഡിന്്്
വായ്ഗ്ണനിെവാരസ്
ചിേ(എേയ്്ഐ)തപ്ോ
രംരാജയ്നത്്103നഗര
ങ്്ളിൽഎൺപനത്്ട്്ിട
ത്്്ംരാരരമമ്യനശ്ദ്്
വായ്നിറഞ്്്.23നഗര
ങ്്ളിൽഏറ്്വം്മിേച്്
വായ.്65നഗരങ്്ളിൽ
ത്പര്ിേരം.മേഷിക്്്
ന്്ഇടങ്്ളിൽഇനിയം്
നമച്്നപ്്ടാന്ണ്്്.

എേയ്്ഐ0-50നല്്ത,്
51-100ത്പര്ിേരം,101-
200രരമക്്ടില്്,201-300
മോേം,301-400വളനര
മോേം,401-500ഗ്ര്ര
രംഎന്്ിങ്്നനയാണ്വി
െയിര്ത്്്ന്്ത.്മദേീയ
രെസ്്ാനമായഡൽഹി
യിൽആദയ്ദിവസങ്്ളിൽ
സ്ചിേനമച്്നപ്്നട്്ങ്്ി
ലം്മഴനപയര്ത്ോരയ്
ങ്്ൾമോേമാക്്ി.ഉത്്ർ
തപ്മദേിനെബ്െദ്്്േഹ
റം്അസമിനെമോഹട്്ി
യം്മാതര്മാണ്മോേം
നിെവാരംമരഖനപ്്ട്ത്്ി
യത.്രാജയ്മാനേഅടച്്്
പ്ട്്ൽതപ്ഖയ്ാപിച്്മോനട
വയ്വസായസ്്ാപന ങ്്ൾ

ഉൾനപ്്നടതപ്വർത്്നം
നിർത്്ിവച്്ിര്ന്്്.നിർ
മാണതപ്വർത്്നങ്്ൾ
നിെച്്മോനടഅന്്രീക്്
ത്്ിനെനൊടിേെയ്ംക്റ
ഞ്്്.ഇരിനൊപ്്മാണ്
വാഹനഗരാഗരവം്ഇ
ല്്ാരായത.്മെിനീോരി
യായനനതട്ജൻഓ
കന്സഡ്ഏറ്്വ്മധിേം
പ്റന്്ള്്നപ്്ട്ന്്ത്വാ
ഹനങ്്ളിൽനിന്്ാണ.്
മം്നൈയിൽനനതട്ജൻ
ഓകന്സഡിന്്്സാന്്ി
ധയ്ം43േരമാനവം്പ്
നനയിൽ38േരമാനവം്
അഹമ്്ദാൈാദിൽ50േ
രമാനവം്ഈദിവസങ്്
ളിൽക്റഞ്്്.

ഇതരസംസ്്ാനതൊഴിലാളികൾനനരിട്ന്്പര്ശന്ങ്്ൾ്്മനസിലാക്്ാനം്അവര്തെനഷ്്മംഉറപ്്ാക്്ാന്മായിനിനോഗിക്്തപ്്ട്്കപ്കംപര്ാഞ്്്
ഐജിഎസ.്പര്ീജിത്്്രായിപ്്ാട്്്തൊഴിലാളികള്തെതാമസസ്്ലങ്്ളില്്സന്്ര്്രനംനെത്്ികാരയ്ങ്്ൾആരായ്ന്്്.



വിയോഗം

ഹവഹോനികുു
െറ്ക്റ്്ി:നപരാതമ്്്ാെ
െിയത്്് പറമ്്ിൽ വറീ
തിക്്് ഭാരയ് നവനോനി
ക്്(88)അന്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.മക്്
ൾ:ല്സി,നമഴസ്ി,അൽ
നോൻസാ,നോസഫ,്വ
ർഗീസ,് ബിജി, പനരത
യാസി.ലിസി(എസഡ്ി
പി). മര്മക്്ൾ: പാലി
നരരിവാഴക്്ാലമാതയ്,്
െൽപറമ്്് പാലമറ്്ം
നോസ,്എടക്്്ന്്്ചിറ
യക്്്ൽ അയിര്ക്്ാര
ൻനോസ,്മരത്്ാക്്ര
പ്െിക്്ൻതഫ്ാൻസിസ,്
ലീന,മിനി,വഷനി.

പങുുജാകുുിയമുു
ആല്വ:എടത്്ലപാറ
യിൽവീട്്ിൽപനരതനാ
യനാരായണൻനായര്
കടഭാരയ്പങ്്ജാക്്ിയമ്്
(78) അന്്രിച്്്. സം
സെ്ാരംഇന്്്രാവികല
വീട്്്വെപ്്ിൽ.മക്്ൾ:നദ
വാനദ്്ൻ, അനിൽക്
മാർ,രാനജതദ്്്ക്മാർ.മ
ര്മക്്ൾ: വിജയലക്്ി,
അനിത,സ്നദ്്.

രടുീസ
മരട:് വി.പി.പീറ്്ർ നോ
ഡിൽ,അഴിക്്െത്്്പ
നരതനായ റാനഫൽ ഭാ
രയ്തട്ീസ(66)അന്്രിച്്്.
സംസെ്ാരംനടത്്ി. മ
ക്്ൾ: സിനൻ, പനരത
നായകനൽസണ.മര്മ
ക്്ൾ:മഞജ്,്സിജി.

ശാനുു
കൊട്ങ്്ല്്്ർ:റിട്്നയർ
ഡ് കെഎസ്ആർടിസി
സ്തപ്ണ്്് തിര്വള്്്ർ
നൊതായിൽമനോഹര
ക്്് ഭാരയ് രാന്് (64)
അന്്രിച്്്.സംസക്്്ാ
രംനടത്്ി.മക്്ൾ:സ്
നമഷ്(നത്ൊമീസ്വത്ഡ
വിങ് സ്ക്്്ൾ), സമീ
ക്്(മതിലെംപഞ്്ായ
ത്്്). മര്മക്്ൾ: ബി
നോയ,്നിജ.

ബീവിഉമുു
തെിക്്്െം: തെിക്്്െം
ക്ന്്ത്്്പള്്ിക്്്സമീ
പംതാമസിക്്്ന്്പനര
തനായഅമ്്ലത്്്വീട്്ി
ൽ്്ബീരാവ്ഭാരയ്ബീവി
ഉമ്്(90)അന്്രിച്്്.ത
െിക്്്െം ജ്മാമസജ്ിദി
ൽ്്ഖബറടക്്ംനടത്്ി.
മക്്ൾ്്:ഖദീജ,രാഹ്ൽ്്
ഹമീദ,്റംലത്്്.മര്മക്്
ൾ്്:അബ്്്ൽ്്ഖാദർ്്,സ്
വലഖ,ഷംസ്ദ്്ീൻ്്.

മജീദു
വടക്്ാനഞ്്രി:എങ്്ക്്ാ
ട് വാെയിൽ വാപ്്്വി
ക്്്മെൻമജീദ്(55)അ
ന്്രിച്്്.െബറടക്്ംനട
ത്്ി. ഓനട്് ആൻഡ്
വലറ്്് നോനട്്ർവത്ഡ
നവഴസ്്യ്ണിയൻ(സി
ഐടിയ)്ജില്്ാെമ്്ിറ്്ി
അംഗവം്ചാവക്്ാട്ഏ
രിയാനോകസതെ്ട്്റിയ്
മാണ.്ഭാരയ്:ഫൗസിയ.മ
ക്്ൾ:ഹമീദ,്സിയാദ,്ഫ
ഹദ.് മര്മക്്ൾ: ആൻ
സിയ,ഹിസാന.സനോ
ദരങ്്ൾ:നൗഷാദ് (സി
പിഎംമങ്്രതബ്ാഞ്്്)
സഫിയ,ആമിന.

അബുുുൽനാസര
മനഞ്്രി:നമലാക്്ംനൊ
ഴിക്്ാട്്്ക്ന്്്ഹാപ്്ിന
ഗറിൽ താമസിക്്്ന്്
നമലാക്്ംഫ്ഡ്മാകസ്്
ഉടമ അബ്്്ൽ നാസർ
മാണിന്ക്ത്്്(63)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രരീഫ.മ
ക്്ൾ: സബറത്്്, സാ
ബിത്്്,സ്വബബത്്്.
മര്മക്്ൾ:സബീല,ഷ
ഹർബാന,്നിയാസ്വ
ടെര.

ആര.രാധാകുഷണ്ൻ
നായര

മനഞ്്രി:ബാർഅനൊ
സിനയഷനികലസീനിയ
ർ അഭിഭാഷെൻആർ
രാധാക്ഷണ്ൻനായർ
(78) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
രാജമല്്ിെ. മക്്ൾ:അ
ഡവ്.മനഹഷ,്ശ്ഭ.മര്മ
െൾ:അഡവ്.കെ.എ.അ
ന.്

പാതുുു
െട്ങ്്ല്്്ർ:എടയാർമ്
ട്്്ങ്്ൽക്ന്്ിൽവീട്്ിൽ
പനരതനായക്ഞ്്്മ്
ഹമ്്ദിക്്്ഭാരയ്പാത്്്
(60)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
അൻവർ,സത്്ാർ.മര്
മക്്ൾ:സബീന,വറസ.

ബാബു
പറവ്ർ:പ്ത്്ൻനവലി
ക്്രകൊടിക്ത്്്ക്ന്്്
മ്തിരപറമ്്ിൽപനരത
നായകൊച്്യ്്പ്്ൻമെ
ൻബാബ്(45)അന്്രി
ച്്്.സംസെ്ാരംനടത്്ി.
അവിവാഹിതനാണ.്സ
നോദരങ്്ൾ:രാജപ്്ൻ,
ആനദ്്ൻ,തങ്്പ്്ൻ,ത
ങ്്,ലീല.
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കെ.ജനാരദുുനൻനായര
കവള്്റട:ക്ന്്ത്്്ൊ
ൽനാറാണിഅജിബീ
നാസദനത്്ിൽകെ.ജ
നാർദ്്നൻനായർ(79)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ബി.ഗൗരി
ക്്്ഞ്്്.മക്്ൾ:അജിത,
ബീന,അനിൽക്മാർ. മ
ര്മക്്ൾ:നാഗപ്്ൻനായ
ർ,അനിൽക്മാർ,ലത.

എം.ജുുാനശീലൻ
കനയ്്ാറ്്ിൻെര: കപര്
മ്്ഴ്ത്ർഷിബ്സദന
ത്്ിൽഎം. ജ്്ാനരീ
ലൻ(86)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: അംബിെ. മക്്ൾ:
ഷീജാക്മാരി,ഷിബ്ക്
മാർ. മര്മക്്ൾ:അനി
ൽക്മാർ,രാലിനി.

ദീനാൾ
കനയ്്ാറ്്ിൻെര:വഴ്ത്
ർപന്്പ്്ാവിലവീട്്ിൽദീ
നാൾ(98)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ: ചതദ്്്ൻ, ക്മാർ,
രയ്ാമെ.

ബി.പങുുജാകുുിയമുു
പാറരാല:ൊനോട്ൊ
വിൻമ്ഖം തര്ീമംഗല
ത്്ിൽ ബി.പങ്്ജാക്്ി
യമ്്(96)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ:നദവമ്്,രാനജതദ്്്
ൻനായർ, ഗീതാനദവി,
പ്ഷക്്്ലാനദവി, ജയ
ക്മാരി,തര്ീക്മാരി,സ്
സ്ഗതക്മാരി, തര്ീവ
ത്്.
മര്മക്്ൾ:പ്ഷപ്ക്
മാരി,  രവീതദ്്്ൻനായ
ർ, ന ത്പംക്മാർ, മധ്
സ്ധനൻനായർ,ജയ
ക്മാർ, സതീരവ്രൻ,
സനൽക്മാർ,പനരത
നായ മണിെണഠ്ൻ
നായർ.

എൽ.വസനുുകുമാരി
കവള്്റട:പ്രവ്ർ തര്ീ
െലനിലയത്്ിൽപനര
തനായഗംഗാധരൻനാ
യര്കടഭാരയ്എൽ.വസ
ന്്ക്മാരി(70)അന്്രി
ച്്്.മക്്ൾ:സതീഷ്ക്മാ
ർ,സ്നരഷ്ക്മാർ, തര്ീ
െലാനദവി,ജനാർദ്്നൻ
നായർ. മര്മക്്ൾ: എ
സ.്ഗീതാക്മാരി,എസ.്
ശ്ഭക്മാരി,ബി. രാധാ
ക്ഷണ്ൻനായർ, ജി. 
സന്്്യ.

കുഷണ്മുു
കവള്്റട:ക്ന്്ത്്്ൊ
ൽ ക്റ്്ിക്്ാട്്്നൊണം
കതക്്്ംെരപ്ത്്ൻവീ
ട്്ിൽ സ്ക്മാരൻനായ
ര്കട ഭാരയ് ക്ഷണ്മ്്
(80)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
ഗീതാക്മാരി, ഗിരിജാ
ക്മാരി, തര്ീക്മാരൻ
നായർ,രഘ്വരൻനായ
ർ.മര്മക്്ൾ: നോപിനാ
ഥൻനായർ(റിട്്.കെഎ
സആ്ർടിസി), തര്ീക്മാ
രൻ(തര്ീെരഏജൻസി),
രജിതക്മാരി.

ഹോൾ
പരിയാരം: പാനറക്്ാട്്്
നൊൾ(79)അന്്രിച്്്.
സംസെ്ാരംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:നത്തസയ്.മക്്ൾ:ബി
ജ,്ജിനോ,വബജ.്മര്
മക്്ൾ:മിനി,ജിൽജി,ജി
നി.

അയുുപുുൻ
വടക്്ാനഞ്്രി:പനങ്്ാ
ട്്്െര െല്്ംപാറ നദവ
സവ്ംപറമ്്ിൽഅയ്്പ്്
ൻ(തങ്്പ്്ൻ-75)അ
ന്്രിച്്്. സംസെ്ാരം
നടത്്ി. ഭാരയ്: വിരാ
ലം. മക്്ൾ: ക്ഷ്ണ
ക്മാർ,സ്ഭാഷ് (കെ
എസഇ്ബി വടക്്ാ
ന്ഞ്രി), രനമഷ,് രാനജ
ഷ,്വിനീത. മര്മക്്ൾ:
ജയ, ബിന്്്, സ്നിത,
അജിത,മണി.

ജാനെി
കപങ്്ാമ്ക്്്:െരിച്്ാൽ
നോഡ്െിെി യംപറമ്്ി 
ൽ ജാനെി (92)  അ
ന്്രി ച്്്.  സംസെ്ാരം
അയിന്ർ തെ്ി മനറ്്റി
യത്്ിൽനടന്്്.  മെ
ൻ:വാസ.്മര്മെൾ:
തങ്്.

അഹതുുണി
വടക്്ാനഞ്്രി: ക്മ്്െ
ങ്്ാട്തലന്ക്ടൻവീട്്ി
ൽപനരതനായഐപ്്്മ
െൻ അനത്്ണി (86)
അന്്രിച്്്.സംസെ്ാരം
ഇന്്് രാവികലപത്്ിന്
ക്മ്്െങ്്ാട് കസ്്്്യ്
ദാതനദ്്വ്സ്പള്്ിയിൽ.
ഭാരയ്:നോസ.മക്്ൾ:ഓമ
ന,നൊമസ,്ഷാജൻ,ഷീ
ജ.മര്മക്്ൾ:പീറ്്ർ,നഷ
ർെി,ജിനി,നജക്്ബ്്്.

അപുുുകുുുടുുൻനായര
മലയിൻെീഴ:് കവെിയം
നൊട്നമൽപ്്്ല്്യിൽവീ
ട്്ിൽഅപ്്്ക്്്ട്്ൻനായ
ർ(72)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
വസന്്. മക്്ൾ: ശ്ഭ,
അനോെൻ, തപ്നോദ,്
തപ്വീണ. മര്മക്്ൾ: ജ
യക്മാർ,ജയ,ആര,ര
രണയ്.

ബാബു
പ്ത്്ൻപീടിെ:ച്മ്്ാർ
നോഡിൽ അറയക്്്ൽ
പനരതനായ നരഖരൻ
മെൻബാബ്(52)അ
ന്്രിച്്്. സംസെ്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:നീന.മ
ക്്ൾ: സവ്ര്പ, ലക്്
മി.

െലയുാണി
ചീക്്ിനോട:് പനരതനാ
യക്ന്്്മ്്ൽ െണാര
നക്റഭാരയ്പ്റായിൽെ
ലയ്ാണി(96)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ: രാഘവൻ, സ്
ധാെരൻ,നത്പമ,സ്ദ്്ര
ൻ,അനിത,പനരതനാ
യരാജൻ.മര്മക്്ൾ:സ
രെ,വസന്്,ബിന്്്,നാ
രായണൻ കചന്ങ്ട്്്
ൊവ,് രവീതദ്്്ൻവിലയ്ാ
പ്്ള്്ി,പനരതയായതപ്ഭ.

ബാലൻനായര
തലക്്്െത്്്ർ:െക്്ാട്്്
പാറക്്് സമീപം മണ
ക്്ാട്്ിൽബാലൻനായർ
(75)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
മീനാക്്ി.മെൾ:ബമി
ത.മര്മെൻ:ക്ഷ്ണ
ക്മാർ (െണ്്ാടിക്്
ൽ). സനോദരൻ: പ
നരതനായക്ട്്ാപ്്്നാ
യർ.

ഗംഗാധരൻമാസുുുുര
കൊൊയിത്്ാഴം: വലി
യപറമ്്ിൽഗംഗാധരൻ
മാസ്്്്ർ(82)അന്്രിച്്്.
ൊച്്ിലാട്്് എയ്പി
സക്്െിൽനിന്്്ംവിര
മിച്് അധയ്ാപെനാണ.്
ഭാരയ്: തര്ീമതിഎൻ.വി.
വാെയാട.്മക്്ൾ:ബീന,
(നൊംതട്സ്്്്് െണ്്ാശ്പ
തത്ി),പനരതനായഗനണ
ഷബ്ാബ.്മര്മെൻ:രാ
ജീവൻ കൊയിലാണ്്ി.
സനോദരങ്്ൾ: വിലാ
സിനി,അപ്്്ക്്്ട്്ി.

അയുുപുുൻ
െലയപ്രം:ആതര്യസ
നങ്്തം  അനന്്വാസി
അയ്്പ്്ൻ(47)അന്്രി
ച്്്. അനയ്സംസ്്ാന
ക്്ാരനായ ഇയാകെ ര
ണ്്്വർഷംമ്ൻപ്കൊ
ല്്ം ജില്്ാ ആശ്പതത്ി
യിൽനിന്്്ംസംരക്്
ണംനൽൊൻആര്മി
ല്്ാത്്തിനാൽ ആതര്
യ ഏകറ്്ട്ത്്ാണ.് ഇ
നപ്്ൾമ്തനദഹംകൊ
ട്്ാരക്്ര താല്ക് ആ
ശ്പതത്ി നോർച്്റിയി
ൽ.ക്ട്തൽവിവരങ്്
ൾക്്്9447798963എ
ന്് നമ്്റിൽ ബന്്
കപ്്ട്െ.

സി.എം.രതുനൻുു
പറവ്ർ്്: മ്ത്്ക്ന്്ം
തപ്വീണഹാൾ(കടകസ്്്്്
യിത്്്) ഉടമചതദ്്്നരരി
ൽ്്സി.എം.രത്നൻ്്(82)
അന്്രിച്്്.സംസെ്ാരം
നടത്്ിഭാരയ്:ഷാലിനി.
മക്്ൾ്്: ദിബിത, ദീപത്,
ദിവയ്.മര്മക്്ൾ്്:വിനോ
ദ(്യ്എസഎ്) ഷിബ(്
ബിപിസിഎൽ്്.), അജീ
ഷ്(ഖത്്ർ്്).

പാരുുവുുതി
വടക്്ാനഞ്്രി: എര്മ
കപ്്ട്്ിഎഇഎസ്സക്്
െിന് സമീപം എറാക്്ി
ൽ്് ബാലക്്് ഭാരയ് പാ
ർ്്വ്്തി (55)അന്്രിച്്്.
സംസക്്്ാരംനടത്്ി.മ
ക്്ൾ്്:രാനമഷ,്സജീഷ,്
ഷീന. മര്മക്്ൾ്്: സമ്ി
ത,രവി.

ബാഹുഹലയൻ
പാറരാല: ൊമ്െിൻ
നൊഡ് കതനക്്പ്ത്്
ൻവീട്്ിൽ ബാഹ്നലയ
ൻ(74)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:സ്ഭതദ്.മക്്ൾ: ല
ത, ഭ്വനനതദ്്്ൻ, ബി
ന്്്,സന്ത്ഷ,്ഷിബ,്
പനരതനായ രമണൻ.
മര്മക്്ൾ: സതീരൻ,
മഞജ്,്രിവരാജൻ,ര
തിെ.

എ.കെ.ഗീത
കവള്്റട: നതക്്്പാറ
മ്ന്ങ്ട് ആനദ്്വിലാ
സംവീട്്ിൽപനരതനായ
അഡവ്. നോഹൻദാസി
ക്്് ഭാരയ്എ.കെ. ഗീത
(അധയ്ാപിെ ഗവ. ബി
എച്്്എസഎ്സ,്കനയ്്ാ
റ്്ിൻെര-54)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ:ഗൗരീരങ്്ർ,ഹ
രിരങ്്ർ,ഗൗരിതപ്ിയ.

കെ.വവ.ഹോഹനുുാൻുു
കചന്്ിത്്ല: റിട്്. െര
നസനാസ്നബദാർ്്ൊ
രാഴമ്മ്ടീത്്റയിൽ്്(സ
ജി നൊനട്്ജ)് കെ.വവ.
നോഹന്്ാൻ്് (86) അ
ന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാരം
പിന്്ീട.്ഭാരയ്:െണ്്മംഗ
ലം എടയക്്്ാട് ക്ടം്
ബാഗംപനരതയായഎ
ലിസബത്്് നോണ്്. മ
ക്്ൾ്്: സ്ജാ നോണ്്
(കഹഡമ്ിസത്ട്സ് എ
സഎ്ൻഎൽ്്പിഎസ്ത
ഴവപാവ്മ്്),സജിനോ
ണ്്. മര്മക്്ൾ്്: ആനീ
സജി,പനരതനായരനമ
ശ്വർ്്ഗീസ.്

ചനുുുകുുുടുുി
തലനരരി: െതിര്ർഎ
ര്വട്്ികപനാങ്്ികോട്്യി
ൽഅനണ്്രിവീട്്ിൽവട
വതി ചന്്്ക്്്ട്്ി (85)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: നോ
ഹിണി. മക്്ൾ:ക്ടക്്
രാജൻ,അനോെൻ(വ
ർക്്്നോപ്്്),അനിൽ,മ
ഹിജ.മര്മക്്ൾ:ഉഷ(റ
ബന്ൊ),അനിത,സബി
ന, ക്ഞ്്നദ്്ൻ. സ
നോദരങ്്ൾ: രാന്്,
നാരായണി, പനരതരാ
യ നോപാലൻ,നാണ,്
മാധവി, യനോധ, ജാ
ന.്

ഹരുപമൻകെ.കെ
ക്ദ്്മംഗലം:പന്്ീർപ്്ാ
ടംൊരക്്്ന്്്മ്്ൽനത്പ
മൻകെ.കെ(റിട്്.റവനയ്്
ഡിപ്്ാർട്്്കമ്്്് )അന്്
രിച്്്.പിതാവ്പനരതനാ
യഅപ്്്മാതാവ്മീനാ
ക്്ി.ഭാരയ്:ഭാഗി.മക്്ൾ:
അനഘ,നമഘ.സനോ
ദരങ്്ൾ:നോഭന,റീന,
ഹരീഷ് (ഡപയ്്ട്്ി തഹ
സിൽദാർ റവനയ്് ഡി
പ്്ാർട്്്കമ്്്്നൊഴിനക്്
ട)്റീജ.സംസെ്ാരംമാ
വ്ർ നോഡ് ശമ്രാന
ത്്ിൽനടത്്ി

വി.ഓമനയമുു
ഹരിപ്്ാട:് താമല്്ാക്്ൽ
വിെയിൽ പനരതനായ
എസ.്നവലായ്ധൻപി
ള്്യ്കട (റിട്്.അതഗ്ിെ
ൾച്്ർഓഫിസർ)ഭാരയ്
വി. ഓമനയമ്്(87)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നടത്്ി. മക്്ൾ:വിമൽ
ക്മാർ(റിട്്.കഡപയ്്ട്്ിര
ജിസ്്്്ാർ,എം.ജിയ്ണി
നവഴസ്ിറ്്ി),അനിൽക്
മാർ, രാംക്മാർ ,ക്
ഷണ്ക്മാർ(റിട്്.സബ്
ഇൻസക്പകറ്്്ർസിആ
ർപിഎഫ)് പനരതനായ
തര്ീക്മാർ. മര്മക്്ൾ:
സ്ജാത(റിട്്.അധയ്ാപി
െഡിബിഎച്്്എസഎ്
സ,്പര്മല),ഓമന,സ
നോജം,അരവ്നി,അനി
ത.

നിയാസ്
നപരാതമ്്് :വഹസ്ക്്്
ൾ്്നോഡികലആക്്്ക്്
ണ്്ിക്ട്്്യാലിയ്കട മെ
ൻ്് നിയാസ(്40)അന്്
രിച്്്. മാതാവ:്ആമിന.
ഭാരയ്:ഫർ്്ഹീന.മക്്ൾ്്:
ആദം നിയാസ,് അലി
നിയാസ.്സനോദരങ്്
ൾ്്:മ്നീർ്്,നസീം,പനര
തനായഷാജ.്

ഹഗാപാലകുഷണ്ൻുു
കൊച്്ി:െല്ർ്്നദരാഭി
മാനിനറാഡിൽ്്ഓെിയി
ൽ്് വീട്്ിൽ്്അഡവ്. കെ.
കെ. നഗാപാലക്ഷണ്
ൻ്്(94)അന്്രിച്്്.റിട്്.
ഐആർ്്എസ് ഉനദ്യാഗ
സ്്നായിര്ന്്്. മ്ൻ്്
ഡിസിസി അംഗവം്
കെവിപിഎസഎ്സ് മ്
ൻ്്സംസ്്ാന തപ്സിഡ
്്്്, െല്ർ്്വവഎംസി
എമ്ൻ്് തപ്സിഡ്്്്എ
ന്്ീ നിലെെിൽ്് തപ്വ
ർ്്ത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. ഭാരയ്: പ
നരതയായതങ്്മ്്. മക്്
ൾ്്:സ്നരഷക്്മാർ്്(റിട്്.
ആർ്്ബിഐ), കഹലൻ്്,
ഷാലറ്്്,കജബിൻ്്,നത്പം
ക്മാർ്്. മര്മക്്ൾ്്: രമ
ണി,രവി,സ്ദ്്രൻ്്,പ
നരതനായരവീതദ്്്നാഥ,്
ബിന്്്.സംസെ്ാരംനട
ത്്ി.

അബുബകുുരഹാജി
തിര്രങ്്ാടി:മ്ന്്ിയ്ർ
ൊെിെണ്്ം സവ്നദരി
കചമ്്ൻ്് അബ്ബക്്
ർ്്ഹാജി (78)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ഖദീജ.മക്്
ൾ്്: മ്സത്ഫ, ഇസമ്ാ
ഈൽ്്,ജലീൽ്്വഹബി,
വഫസൽ്്,അശറ്ഫറ്
ഹ്്ാനി, ഹാജറ. മര്മ
ക്്ൾ്്:അയ്്്ബ,് സ്
വലഖ,വസനബ,സ
റീന, സലിന, തബര്ീ
റ.

മുഹമുുദുകുടുുിമുൻഷി
തിര്രങ്്ാടി: പാലത്്ി
ങ്്ൽ പള്്ിപ്്ടിയികല
മ്ഴിക്്ൽ മ്ഹമ്്ദ്ക്
ട്്ിമ്ൻഷി (70)അന്്
രിച്്്. പാലത്്ിങ്്ൽ
എഎംഎൽപിസക്്െി
കലറിട്്.അധയ്ാപെനാ
ണ.് മ്ൻതിര്രങ്്ാടി
തഗ്ാമപഞ്്ായത്്്,
ന്ല്ക്്് പഞ്്ായത്്്
അംഗം, കെ.എൻ.എം.
ജില്്ാ നോ. കസതെ്ട്്റി,
പാലത്്ിങ്്ൽ മസജ്ി
ദ്ൽഹിലാൽജന.കസ
തെ്ട്്റി,തിര്രങ്്ാടി മ
ണ്്ലം മ്സ്്ിം ലീഗ്
വവസ്തപ്സിഡ്്്്,എ
ന്്ീസ്്ാനങ്്ൾവഹി
ച്്ിര്ന്്്.
ഭാരയ്: വസനബ മാട
മ്്ാട്്്. മക്്ൾ: സീന
ത്്്ന്്ീസ, ന്വസ
ബ, സ്വഫറ, ഷനീ
ബ് (മാത്ഭ്മി നലഖെ
ൻ,തിര്രങ്്ാടി).മര്
മക്്ൾ: അനീസ് (തി
ര്ർ), ഷറഫ്ദ്്ീൻ
(പ്െിക്്ൽ), ഷൗക്്
ത്്ലി(പ്ത്്്ർപള്്ി
ക്്ൽ),നസറ്ീൻ(തിര്
രങ്്ാടി).

നാരായണൻുു
നപരാതമ്്്: എരവട്്്ർ്്
നൊന്ങ്ട്്് നാരായണ
ൻ്്(64)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്
സ്നോചന. മക്്ൾ്്:
നൊനജഷ,്നിധിൻ്്.മര്
മക്്ൾ്്:അഖിത, തപ്ിയ.
സനോദരങ്്ൾ്്: ബാല
ക്ഷണ്ൻ്്,സതയ്ൻ്്,സ്
ധി,രാന്്,സ്മതി.

വിശാഖ്

ഏല്ർ:നമപ്്രിക്ന്്ിൽവീട്്ിൽമ്രെീധര
ക്്്മെൻവിരാഖ്(22)കനയാണ്നൊട്്
ൊട്്്െരനയ്് ലയിനി കല  വാ ട െ  വീ ട്്ി 
ൽ  ത ്ങ്്ി മ രി ച്്  നി ല യി ൽ  ൊ ക്ണ ്
ത്്ി . 
നാ ല ് മാ സം  മ ്ൻ പാ യി ര ്ന്്് വി 

വാ ഹം . ഭാ ര യ് : നമ ഘ . മാ താ വ :് അ നി 
ല , സ നോദ ര ൻ :  വി ഷ്ണ.് ആല ്വ
കൊലീ സ ്എ ത്്ി  നമ ൽ ന ട പ ടി െ ൾ 
ക്്്നര ഷം മ ്ത നദ ഹം നൊസ്്്്്മാ ർ ട്്
ത്്ി ന ്വി ട്്് കൊട ്ത്്്. 

െഴക്്്ട്്ം: ഇരട്് ക്
ഞ്്്ങ്്ൾക്്് ജന്്ം ന
ൽെിയ യ്പി സക്്ൾ
ടീച്്ർഅമിതരക്്തസ്ാ
വകത്്ത്ടർന്്്മരണ
മടഞ്്്.െണിയാപ്രം
ഗവ.യ.്പി. സക്്െികല
ഹിദ്്ി അധയ്ാപിെ െ
ണിയാപ്രം നമ്്്യാർ
ക്െംവെലാസത്്ിൽ
വിജയക്മാറിക്്്ഭാരയ്
യ്മായ ബീന് ടീച്്ർ
(49)ആണ്മരിച്്ത.്ഏ
കറ നാൊയി ക്ട്്ിെെി
ല്്ായിര്ന്്ഇവർഞായ
റാഴച് വവക്നന്്രം
ഇരട്് ക്ഞ്്്ങ്്ൾക്്്
ജന്്ംനൽെിയനരഷം

ഉണ്്ായ അമിത രക്്
തസ്ാവകത്് ത്ടർന്്്
തിര്വനന്്പ്രം എ
സഎ്റ്്ിആശ്പതത്ിയി
ൽചിെിത്്യിലായിര്
ന്്്.തിങ്്ൊഴച്രാതത്ി

11 നായിര്ന്്് അ
ന്്്യം. പാരിപ്്ള്്ി സവ്
നദരിയായ ടീച്്ർ െഴി
ഞ്് അഞ്്് വർഷമാ
യിെണിയാപ്രംഗവ.
യ.്പി.സക്്െികലഹി
ദ്്ി അധയ്ാപിെയായി
ര്ന്്്.
സക്്െിക്്്അക്്ാ

ഡമിെ- അക്്ാഡമി
നെതര ൊരയ്ങ്്െിൽ
ഏകറതര്ദ്്പതിപ്്ിച്്ി
ര്ന്്ഊർജ്്സവ്ലയാ
യഒര്അധയ്ാപിെയാ
യിര്ന്്്.2001മ്തൽ
സർവീസിൽ തപ്നവരി
ച്് ടീച്്ർക്െത്്്ർ ഗ
വ.ഹയർ കസക്്്്്റി

സക്്ൾ, തര്ീൊരയ്ം ഗ
വ.വഹസക്്ൾഎന്്ി
വടങ്്െിലം്അധയ്ാപി
െയായി നസവനമന്
ഷഠ്ിച്്ിട്്്ണ്്്.മിെച്്അ
ധയ്ാപിെയം്ക്ട്്ിെൾ
ക്്്ഏകറതപ്ിയകപ്്ട്്ഗ്
ര്നാഥയ്മായിര്ന്്ടീ
ച്്റിക്്് നവർപാട് െ
ണിയാപ്രം സക്്െി
കന സംബന്്ിച്്ിട
ന്ത്െം തീരാനഷ്്മാ
കണന്്് കഹഡമ്ിസത്ട്
സ്പ്ഷക്്്ലാമ്്ാൾത
ക്്് അന്നോചന
ത്്ിൽപറഞ്്്.തിര്
വന്്പ്രംരാന്്ിെവാ
ടത്്ിൽസംസെ്രിച്്്.

ഇരട്്ക്ഞ്്്ങ്്ൾക്്്ജന്്ംനൽകിയവ്തി
അമിതരക്്സര്ാവതത്്ത്ടർന്്്മരിച്്്

ബീന ്ടീച്്ർ

നവവരൻവാടെവീടുുിൽതുങുുിമരിചുുനിലയിൽ

നൊട്്യം:സവ്ത്്്തർ്്ക്്കത്്ത്ട
ർ്്ന്്്സനോദരകന കവട്്ിക്ക്ല
കപ്്ട്ത്്ി.പാലാവപെയക്്്്സ
മീപംവിെക്്്മാടംമ്െനെൽ്്പീടി
െയിലാണ്സംഭവം.ഓമനരരിൽ്്
ക്ട്്പ്്ൻ്് (78)ആണ്കൊല്്കപ്്ട്്
ത.്ക്ട്്പ്്കനകവട്്ിയസനോദരൻ്്
നോഹനൻ്് പിന്്ീട് കൊലീസിൽ്്
െീഴടങ്്ി.
സവ്ത്്്വീതംകവയക്്്ാത്്ത്സം
ബന്്ിച്്്ക്ട്്പ്്നം് നോഹനനം്
തമ്്ിൽ്്തർ്്ക്്ംനിലനിന്്ിര്ന്്്.
നോട്്റികൊഴിലാെിയം്ൊൻ്്സർ്്
നോഗിയ്മായനോഹനനാണ്തറ
വാട്്ിൽ്്താമസിച്്ിര്ന്്ത.്ഇടമറ്്
ത്്ാണ്ക്ട്്പ്്ക്്് താമസം.സവ്
ത്്് ഭാഗം വയക്്്ാത്്ത് സംബ

ന്്ിച്് തർ്്ക്്ത്്ിനികട, നാള്െ
ൾ്്ക്്്മ്ൻ്്പ്നോഹനക്്്സ്ക്ട്്ർ്്
ക്ട്്പ്്ൻ്്തീവച്്്നരിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.
ഇത് സംബന്്ിച്്്ള്് വിനോധ
വം്നിലനിന്്ിര്ന്്്.തറവാട്വീ
ടിന്സമീപംക്ട്്പ്്നം്ക്ഷികച
യത്ിര്ന്്്. ഇത് തനിയക്്്് പറ
ഞ്്്വച്്ിര്ന്്ഭാഗമാകണന്്്ക്
ട്്പ്്ൻ്് അവൊരകപ്്ട്്ിര്ന്്്. ക്
ഷി നോക്്ാകനത്്ിയനപ്്ഴാണ്
കൊലപാതെംനടന്്ത.്നോഹന
നം്വീട്്്ൊരം്തകന്് 108ആം
ബ്ലൻ്്സ്വിെിച്്്വര്ത്്ി.നോഹ
നക്്്മെനാണ്ക്ട്്പ്്കനപാലാ
ജനറൽ്് ആശ്പതത്ിയികലത്്ിച്്
ത.്എന്്ാൽ്്മരണംസംഭവിച്്ിര്
ന്്്.

പ്ത്്്ർ്്:കവട്്്ക്്ാട്നൊെനിയിൽ്്െശ്വ
ണ്്ികൊണ്്യിൽ്്ക്ര്ങ്്ിഒന്്രവയസ്ൊ
രൻ്്മരിച്്്.കവട്്്ക്്ാട്െരിക്റ്്ിയിൽ്്വീട്്ി
ൽ്്സരീഷ്മെൻ്്വവഷണ്വ്ആണ്മരിച്്
ത.്
കൊണ്്യിൽ്്െശ്വണ്്ിക്ര്ങ്്ിയതി

കനത്ടർ്്ന്്് നിലവിെിച്്് ബഹെം കവച്്
ക്ട്്ികയഉടകനകമഡിക്്ൽ്്നൊകെജിൽ്്
എത്്ികച്്ങ്്ിലം്െഴിഞ്്ദിവസംപ്ല
ർ്്കച്്മരിച്്്.സംസ്ക്്ാരംെഴിഞ്്്.അമ്്
വദ്്ന.

കനന്്ാറ:വല്്ങ്്ിയികല
അരി കോത്്വയ്ാപാരി
യക്്്ായിഅരിയ്മായി
വന്്പിക്്്അപ്്്വാൻ്്
വത്ഡവർ്് വാഹനത്്ി
ന്ള്്ിൽ്്മരിച്്നിലയി
ൽ്്.വടവന്്്ർ്്ക്െത്്്
നമട,്ൌണ്്ത്്റഹസ്്
ക്്്മെൻ്്മ്ഹമ്്ദ്ൊ
സീമാണ(്55)വത്ഡവർ്്
സീറ്്ിൽ്് മരിച്് നിലയി
ൽ്്െണ്്ത.് കൊവ്്ാഴച്
ൊലത്്് എട്്രയക്്്്
കനന്്ാറ അയിനംപാട
ത്്ിന് സമീപമാണ്
സംഭവം.വടവന്്്രികല
സവ്ൊരയ് മില്്ിൽ്്  നി
ന്്ാണ് അയിനംപാട
ത്്്ള്് സംഭരണ നെ
തദ്്്ത്്ിനലക്്് അരിയ്
മായിവന്്ത.്ൊലത്്്
നനരകത്്യായതിനാ
ൽ്്െയറ്്ിറക്്്കൊഴിലാ
െിെൾ്്എത്്ാൻ്്വവ

ക്കമന്്തിനാൽ്്കൊട്്
ട്ത്്ചായക്്ടയിൽ്്നി
ന്്്ചായക്ടിച്്്വാഹന
ത്്ികലവത്ഡവർ്്സീറ്്ി
ൽ്്തകന്്ഇരിക്്്െയാ
യിര്ന്്്.അരിചാക്്്ഇ
റക്്്ന്്തിനായിെയറ്്ി
റക്്് കൊഴിലാെിെൾ്്
എത്്ി ഇറക്്ാനായി
വാഹനത്്ിനരിെിനല
ക്്്എത്്ിയനപ്്ഴാണ്
വത്ഡവർ്്സീറ്്ിൽ്് മരി

ച്്്െിടക്്്ന്്തായി െ
ണ്്ത.്അസവ്ാഭാവിെത
നൊന്്ിയനൊകട കൊ
ലീസികന വിവരമറിയി
ച്്്.ത്ടർ്്ന്്്ആനോഗയ്
വക്പ്്് അധിക്തരം്
സ്്ലകത്്ത്്ിയായാ
ണ്മ്തനദഹംപാലക്്ാ
ട് ജില്്ാആശ്പതത്ിയി
നലക്്് മാറ്്ി. മരിച്് ൊ
സീംമ്ൻ്്പ് രണ്്്തവ
ണഹ്ദായഘാതമ്ണ്്ാ
യിര്ന്്തായി ബന്്്
ക്്ൾ്്പറഞ്്്.ഈഭാ
ഗത്്് ആലത്്്ർ്് അ
ഗ്്ി രക്്ാ നസനയ്കട
നനത്തവ്ത്്ിൽ്്അണ്
നാരിനി കതെിക്്്െ
യം്കചയത്.്
ഭാരയ്: നബീസ. മക്്ൾ്്:
നിഷാദ,് നിസാർ്്. മ്ത
നദഹംപാലക്്ാട്ജില്്ാ
ആശ്പതത്ി നോർ്്ച്്റി
യിൽ്്.

അങ്്മാലി:െിണറിൽവീണ്സത്ത്ീ
മരിച്്്.നമയക്്്ാട്ൊരയക്്്ാട്്്ക്
ന്്്ഇടമറ്്ത്്്തര്ീനദവി(71)ആ
ണ്്മരിച്്ത.്അബദ്്ത്്ിൽെി
ണറിൽവീണതാൊകമന്്്െര്
ത്ന്്്. അങ്്മാലിയിൽ നിന്്്
ഫയർനോഴസ്് എത്്ി മ്തനദ
ഹം പ്റക്ത്ട്ത്്്. തലയ്ക്്്
ഗ്ര്തരപര്ക്്്ണ്്്.നത്ഗഡ്അ

സിസ്്്്്്്്നസ്്്്ഷൻഓഫീസർപി.
എം.ഷംസ്ദീക്്്യം്സീനിയർ
ഫയർഓഫീസർപി.വിപൗനോ
സിക്്്യം് നനത്തവ്ത്്ികല
ത്്ിയസംഘത്്ിൽഫയർമാൻ
സി.ആർ.രതീഷാണ്െിണറിൽ
ഇറങ്്ിയത.്മ്തനദഹംഅങ്്മാ
ലി ഗവ.ആശ്പതത്ി നോർച്്റി
യിൽ.

സവുതുുുതരുുകുും;
സഹോദരകനകവടുുികകുുലകപുുടുതുുി

വവഷണ്വ്

െശുവണുുികൊണുുയിൽുുകുടുങുുി
ഒനുുരവയസുൊരൻുുമരിചുുു

െിണറുുിൽവീണുമരിചുുു

പികു്ുഅപു്ുവാൻുുവരുൈവരുു
വാഹനതുുിനുളുുിൽുുമരിചുുനിലയിൽുു

മഹ്മ്്ദ ്കാസീം

അങ്്മാലി : മലയാെി
വവദീെൻപശ്്ിമബം
ഗാെില്ണ്്ായവാഹനാ
പെടത്്ിൽ മരിച്്്.
കൊവസറ്്ിഓഫ്ജീ
സസ് (എസ് കജ) സ
നയ്ാസ സമ്ഹാംഗം
ഫാ.ആൻത്ര്സ്കൊ
ള്വൻ (71)ആണ് മ
രിച്്ത.് നോർത്്് ദി
നാജ്പ്ർ  ജില്്യികല
നിച്്ിംപ്രിൽ ഞായ
റാഴച്്്വവെീട്്്5.30-
ന് ആയിര്ന്്് അപ
െടം.ഫാ.ആൻത്ര്സ്
സഞ്്രിച്്വബക്്ിന്
പിന്്ിൽ തട്ക്്് ഇടി
ക്്്െയായിര്ന്്്.എ
റണാക്െം -അങ്്മാ

ലി അതിര്പതയികല
മ്ഴിക്്്െം കൊള്വ
ൻ പനരതനായ മാ
തയ്-്താണ്്മ്്ദമ്്തി
െള്കടമെനാണ.്ബം
ഗാെികല റായഗ്ഞ്്്
ര്പത ഇടവെ വിൊ

രിയായിനസവനംകച
യ്്്െയായിര്ന്്്.സം
സെ്ാരം റായഗ്ഞ്്്
കസനറ്് നോസഫ് െ
ത്്ീതഡ്ൽ പള്്ിയിൽ
നടത്്ി.സനോദരങ്്
ൾ:എസ്എബിഎസ്
സനയ്ാസ സഭയികല
സിസ്്്്ർസീറ   (പാല
ക്്ാട)്,  സിസ്്്്ർ നോ
ണിക്്(ത്ശ്്്ർ),സി
സ്്്്ർആനി (എറണാ
ക്െം),  നോസ് (ബി
സിനസ് ),  നമരിക്്്
ഞ്്് രാജ,് പനരതരാ
യനോർജ,്ഫാ.നൊൾ
കൊള്വൻ (എറണാ
ക്െം-അങ്്മാലിഅതി
ര്പത).

ബംഗാളിൽവാഹനാപെടതുുിൽ
മലയാളിവവദിെൻമരിചുുു

ഫാ.  ആ ൻ ഡ്ര ്സ ്കൊ ള ്വ ൻ

രഘു
മാനവലിക്്ര:പത്്ിയ്
രിൽ മധയ്വയസക്്്കന
വീട്്്വരാന്്യിൽമരിച്്
നിലയിൽെകണ്്ത്്ി.പ
ത്്ിയ്ർ,പാറക്്ാട്പടീ
റ്്തിൽ,രഘ്(54)ആണ്
മരിച്്ത.്െരീലക്്്െങ്്ര
കൊലീസ് സ്്ലകത്്
ത്്ി. രണ്്് ദിവസകത്്
പഴക്്മ്ണ്്്.

കചന്്ിത്്ല:ഇര്വ്ക്്
െളം് തെർ്്ന്്് ചിെി
ത്്യിലായിര്ന്് യ്
വാവ് മരിച്്്. കചന്്ി
ത്്ലെിഴനക്്വഴിപാ
റയക്്്ാട്്് പടീറ്്ത്്ിൽ്്
രാധാക്ഷണ്ക്്് മെ
ൻ്് നവണ്നോപാൽ്്
(23)ആണ്മരിച്്ത.്ഡ
യാലിസിസ് െഴിഞ്്്

വീട്്ിലിരിക്്കവകചവ്്ാ
ഴച്പെൽ്്11ന്അസ്
ഖം മ്ർ്്ച്്ിച്്്. സ്ഹ്
ത്്്ക്്ൾ്്വണ്്ാനംകമ
ഡിക്്ൽ്് നെകെജിൽ്്
എത്്ികച്്ങ്്ിലം് മരി
ച്്്. സംസ്ക്്ാരം നട
ത്്ി.അമ്്:പനരതയാ
യസ്ഷമ.സനോദരി:
ചിതത്.

ഇരുവുകുുെളംുതെരാറിലായിരനുുു
യുവാവുമരിചുുു

കെ.ഹരിദാസൻ
പന്്ന: ചിറ്്്ർ കൊച്്്
ക്നന്്ൽകെ.ഹരിദാസ
ൻ(56)അന്്രിച്്്.സം
സെ്ാരംനടത്്ി.ഭാരയ്:
സ്നോചന.മക്്ൾ:ഹ
രിത,നദവ.്
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അ രി സൗ ജ ന്യ മാ യി ന ൽ കാ ൻ ആ വ ര്യ ച്പ് ട്്്,
ക ഴി യി ച്ല് ന്്് പക ബ്ദ്്ം 
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതുുുഭകുുുയ
േൗർൈഭയുമുണുുാേികലുുനുുും മുനുുു മാസ
രതുുകുു്ആവശയുമായ ഭകുുുയധാനയുങുുൾ
സ്രറുുകുുുകണുുനുുും ഭകുുുയമപനുുുി രി. തി
രോതുുമൻ.1.18ൈകുുംെൺഭകുുുയധാനയു
മാണു ഒരു മാസരതുുകുുു രേരളതുുികൈ
കോതുവിതരണതുുിനായിഫുഡുരൊർ
പുുരറേൻഓഫുഇനുുുയയുകെരോഡൗണു
േളിൽനിനുു്സിവിൽസവപുുസ്സംഭര
ണരേപദുുുങുുളിരൈകകുുതുുുനുുത.ുഏപരുിൽ
മാസരതുുകുുുളുുധാനയുംമാർചു്ു15നുമുൻ
പുതകനുുരറുുുുകു്ുകചയതു.ുരമയിൽവിത
രണംകചയുുാനുളുുതുഎടുതുുുകൊണുുിരി
കുുുേയാണ.ു ഇതു 10നുളുുിൽപുർതുുി
യാകുുും.
കൊവിഡുബാധയുകെരശുുാതുുൈതുുി

ൽസംസുുാനകതുുമുൻഗണരനതരവി
ഭാഗങുുൾകുുും 15 േിരോ ഭകുുുയധാനയും
സൗജനയുമായിനൽേണകമനുുുസർകുുാ
ർതീരുമാനിചുുിരുനുുു.രേപദുുുപുളിൽനിനു്ു
അധിേതുേനൽേിയാണുസർകുുാർഇ
തിനുളുു50,000െൺഅരിരശഖരികുുുനുു
ത.ു130രൊെിരുരഇതിനുമാപതുംകചൈ
വുവരംു.74,000െൺഅരിസൗജനയുമാ
യി നൽേണകമനുുു രേപദുുുരുതുടു സം
സുുാനംആവശയുകപുുകടുുകുുിലംുഅതിനു
േഴിയികലുുനുുാണു രേപദുുുംഅറിയിചുുിരി
കുുുനുുത.ു രേപദുുു സർകുുാരിൽനിനുുുളുു
സൗജനയുരറേൻമുൻഗണനാവിഭാഗങുു
ൾകുുുമാപതുമാണുൈഭികുുുനുുത.ുമുൻഗണ

രനതര വിഭാഗങുുൾ
കുുുളുുസൗജനയുരറേ
നുളുു ബാധയുത രേര
ളം തകനുു വഹിരകുു
ണുുിവരംു.
കൊവിഡുബാധയു

കെ രശുുാതുുൈതുുിൽ
മുൻഗണനാ വിഭാഗ
ങുുൾകുു് അഞുുു േി
രോഭകുുുയധാനയുംനൽ
കുകമനുുു പരുധാനമ
പനുുുിപരുഖയുാരിചുുിരുനുുു.
ഇതുവിതരണംകചയുുാ
നുളുുനെരെിേളംുആ
രംഭികുുുേയാണ.ുഇതി
നായി2.31ൈകുുംെൺ
ധാനയുംരണുുുമാസതുുി
നുളുുിൽ സംഭരിരകുു
ണുുിവരംു. സംസുുാന
തുുിനുഅടുതുുആറുമാസരതുുകു്ുആവ
ശയുമായഭകുുുയധാനയുംനിൈവിൽഎഫസുി
ഐരോഡൗണുേളിലുണുു്.അവികെനി
നുു്സിവിൽസവപുുസ്സംഭരണരേപദുുു
ങുുളിരൈകുുുംഅവികെനിനുു്രറേൻേെ
േളിരൈകുുും യഥാസമയം ധാനയുങുുകള
തുുികുുുേഎനുുേൗതയുമാണുസിവിൽസ
വപുുസ്വകുപു്ുഏകറുുടുതുുിരികുുുനുുത.ു
ഇതിനുപുറരമ87ൈകുുംകുടംുബങുു

ൾകുുുളുു ഭകുുുയധാനയു േിറുുുേൾ ഒരുകുു
ണം.ഇതിനുആവശയുമായഭകുുുയധാനയുങുു

ൾമറുുുസംസുുാനങുുളിൽനിനുു്കൊണുുു
വരുനുുതിനുളുുനെരെിേളംുനെകുുുനുുു.
േമയുുണിറുുിേിചുുണുേളിരൈകുു്ആവശയു
മായഭകുുുയവസത്ുകുുളുകെൈഭയുതയംുഉറ
പുുാകുുുനുുുണുു്. ഇതരസംസുുാന കൊഴി
ൈാളിേൾകുുുളുു ഭകുുുയൈഭയുതയംു ഉറപുുാ
കുുി. ഭകുുുയ സിവിൽ സവപുുസ് വകുപുു്
കസപേുടുുറിരി.രവണുരോരാൽ,സിവിൽ
സവപുുസ്ഡയറകറുുുർരോ.നരസിംഹു
ഗരിെി.എൽ.കറഡുുി,േിവയുഎസ.്അയുുർ
എനുുിവരംുവാർതുുാസരമുുളനതുുിൽര
കകുുടുതുുു.

ഇതേസംസ്്ാനകൊഴിലാെിേൾ്്ക്്ായി
കോൾ്്കസ്്്ർ്്
തിരുവനനുുപുരം: കൊവി
ഡ1ു9കുുു രശുുാതുുൈതുുിൽുു
രോകു്ുഡൗൺുുപരുഖയുാരിചുുിരി
കകുുസംസുുാനതുുുളുുഇതര
സംസുുാന കൊഴിൈാളിേ
ൾുുകുു് പരുശുനങുുൾുു അറിയി
കുുാനംുരരാതിേൾുുരരിഹരി
കുുാനുമായി രൊൾുു കസുുുർുു
പരുവർുുതുുനസജുുമായി.സം
സുുാനതൈതുുിൽുുകൊഴിൽവ
കുപുു് രൈബർുുേമുുീേണരററുുി
ലംുഅതതുജിലുുാരൈബർുുഓ
ഫീസുേളിലുമായാണു രൊൾുു
കസുുുർുുസജുുമാകുുിയിരികുുു

നുുത.ു
തമിഴ,ുഹിദുുി,ബംഗാളി,അ

സമീസ,്ഒഡിയഭാേേളിൽത
കനുുമറുരെിനൽുുോൻഭാോ
വിേഗധുരായജീവനകുുാരുണു്ു.
സംസുുാനതൈരൊൾുുകസ

ുുുർുുനമുുർുു(രോൾുുപഫുീ)155214
180042555214.ഹിദുുി,ഒഡി
യ,ബംഗാളി,അസമീസ്ഭാേ
േളിൽുു രോധവതേുരണ ഓ
ഡിരോ തയാറാകുുി വാടു
സആ്പുു് മുതൈായ സാമുഹയു
മാധയുമങുുൾ വഴി പരുചരണ
തുുിനായിനൽുുേിയിടുുുണു്ു.

നട്ഷറിയിൽ18േകേ
ബില്്്േൾസേർപ്്ിക്്ാം
തിരുവനനുുപുരം:പെുേറിയിൽ
ഈമാസം31നുമുൻപുസമർ
പുുിരകുുണുുബിലുുുേൾഏപരുിൽ
18വകരസമർപുുികുുാകമനുുുധ
നവകുപുു്.രൊവിഡുബാധകയ
തുുുെർനുുാണുസാമുുതുുിേവ
ർോവസാനതുുികുുു രരരിലു
ളുുനിയപനുുുണങുുളിൽകചറിയ
ഇളവു വരുതുുാൻ സർകുുാർ
തീരുമാനിചുുത.ു ഇതു സംബ
നുുിചുുഉതുുരവുപുറതുുിറങുുി.
തരദുുശഭരണസുുാരനരദുു

തിേളിൽകചൈവിടുുതുേയുകെ
ബിലുുുേളംുഈോൈയളവിൽ
നൽോം.കചൈവിൊൻേഴിയാ
തുുവയിൽ30ശതമാനംഅടു
തുുവർേരതുുകുുുളുുരദുുതി
യിരൈകുുു മാറുുാം. ഇകുുാരയുങുു
ളിൽമറുുുമാർഗങുുളികലുുനുുുംഇ
പതുകയകുുിലംുേർശനമായികലുു

കുുിൽ രേപദുുുസർകുുാരിൽ നി
നുുുളുുരണംൈഭികുുികലുുനുുും
േഴിഞുുേിവസംധനമപനുുുിെി.
എം.രൊമസ്ഐസകുവയുകുു
മാകുുിയിരുനുുു.
സാമുുതുുിേ വർേം അവ

സാനികുുുനുുതിനുമുൻപുബി
ലുുുേൾനൽോനംുരോൈിേൾ
പുർതുുിയാകുുാനംു ഉരേുോഗ
സുുർ കനരടുുടുുതുുിൈാണ.ു പുുാ
ൻ ഫണുുിൽ നകലുുരു രങുുും
സാധനസാമപഗുിേൾ വാങുുാ
നുളുുതാണ.ു സമുുുർണ രോ
കഡുൗണിൽ എങുുകന ഇവ
വാങുുാൻ േഴിയുകമനുുതാണു
ഉരേുോഗസുുർകുുു മുനുുിലുളുു
പരുതിസനുുി.ശമുുളബിലുുുേൾ
മാപതുംഓൺവൈനായിഅയ
ചുുാൽമതികയനുുാണുപെുേറിേ
ളിൽനിനുുുളുുനിർരേശം.

ആധാേകേഴ്ത്്്,കഷ്്േനിധിഅംഗങ്്ൾ്്ക്്്ം
കപൻ്്ഷൻ്്ോർ്്ക്്്ംഇടക്്ാലാശവ്ാസംഅന്േദിച്്്
തിരുവനനുുപുരം: രോവിഡ-ു
19കുുുരശുുാതുുൈതുുിൽുുരജി
സര്പുെേൻുുവകുപുുികൈരസവന
ങുുൾുുനിർുുതുുിവചുുതുമുൈംകതാ
ഴിലംു വരുമാനവംു നഷുുകപുുടുു
ആധാരകമഴുതുു്, സവ്പുേബ,ു
കവണുുർുുരകുുമനിധിഅംഗങുു
ൾുുകുുും രകുുമനിധി കരൻുുേ
ൻുുോർുുകുുും3,000രുരഇെകുുാ
ൈാശവുാസംഅനുവേികുുാൻുുതീ
രുമാനിചുുതായി മപനുുുി ജി. സു

ധാേരൻുുഅറിയിചുുു.
രജിസര്പുെേൻുുവകുപുുികൈപരു

വർുുതുുനങുുൾുു പേുമകപുുടുതുുി
കയകുുിലംു ആൾുുകുുുടുും നിയ
പനുുുികുുാൻുുസാധികുുാതുുസാ
ഹചരയുതുുിൽുു31വകരവകുപുുി
കുുുപരുവർുുതുുനംനിർുുതുുിവചുുി
രുനുുു.ഏപരുിൽുു14വകരവകുപുുി
കുുുപരുവർുുതുുനങുുൾുുപുനഃരാ
രംഭികുുുവാൻുുേഴിയാതുുസാ
ഹചരയുമാണ.ു ഈ സാഹചരയു

തുുിൽുു ആധരകമഴുതുുുോരു
കെയംുസവ്പുേബുേളുകെയംു
കവണുുർുുമാരുകെയംു രകുുമനി
ധിയിൽുു നിനുുും അംഗങുു
ൾുുകുുും രകുുമനിധി കരൻുുേ
ൻുുോർുുകുുുംഇെകുുാൈാശവുാസം
അനുവേികുുണകമനു്ു കതാഴി
ൈാളിേളംുസംഘെനേളംുഅ
ഭയുർഥിചുുിരുനുുു.ഇതികുുുഅെി
സുുാനതുുിൈാണു ഇെകുുാൈാ
ശവുാസംഅനുവേിചുുത.ു

സഹ.കേഖലയികലതാതേ്ാലിേ
ജീേനക്്ാർക്്്ംഏജന്്്്ോർക്്്ം
കേതനംമ്ടങ്്ില്്
തിരുവനനുുപുരം: സഹേര
ണ രമഖൈയിൽുു പരുവർുുതുുി
കുുുനുു താതേുാൈിേ ജീവന
കുുാർകുുും, േൈകുേൻഏജ
നുുുുമാർകുുും രവതനംഉറപുുാ
കുുുകമനുു്മപനുുുിേെേംരളുുി
സുരരപദുുുൻുു. സഹേരണ
സുുാരനങുുളികൈഏജനുുുുമാ
ർ മുരഖനയുളുു േൈകുേൻ
നെരെിേൾ നിർതുുിവചുുിരി
കുുുേയാണ.ു
എലുുാ സഹേരണ സംഘ

ങുുളംുബാങുുുേളംുേിവസരവ
തന വയുവസുുയിലംു േരാർ
വയുവസുുയിലംുരോൈികചയുുു
നുുജീവനകുുാർകുു്മാർചുു്മാ
സരുതുയംു രോകുു് ഡൗൺ
നിൈനിൽകുുുനുു തുെർോൈ
യളവിലംുഅതതുമാസകുതു
പരുവുതുുി േിവസം േണകുുാ
കുുിനിൈവിൽനൽേിവരുനുു
രവതനംഉറപുു്വരുതുുണകമ
നുു് സഹേരണ വകുപുു് സ
ർുുകുുുൈർുുപുറതുുിറകുുി.പരുതി
മാസംനിശുുിതതുേനിജകപുു

ടുതുുിയിടുുുളുു താതേുാൈിേ
ജീവനകുുാർകുു്പരുസത്ുതതു
േ ഉറപുുുവരുതുുുകമനുുും മ
പനുുുിരറഞുുു.
േൈകുേൻഏജനുുുുമാരായി

രോൈി കചയുുുനുുവർകുു് ഈ 
ോൈയളവിൽരവതനം,േമുുി
േൻനൽകുനുുതിനുളുുനെ
രെിേൾഅതതുസംഘം ഭര
ണസമിതിേൾ സവുീേരികുു
ണം. ഇപരുോരം രവതനവംു
േമുുിേനംു േണകുുാകുുു
രുപുൾആകേതുേ 10,000
രുരയിൽതാകഴയാകണകുുിൽ
രരമാവധി 10,000രുരഈ 
വിഭാഗംജീവനകുുാർകുു്പരുതി
മാസ രവതനം ഉറപുു് വരു
തുുും.ഏജനുുുുമാർകുു് കമഡി
കുുൽഇൻേവുറൻസ്ഏർകപുു
ടുതുുിടുുുളുുസുുാരനങുുൾമു
െകുും വരാകത ആനുകുൈയും
ൈഭയുമാകുുുനുുതിനുആവശയുമാ
യനെരെിേൾസവുീേരികുുാൻുു
നിർുുരേശംനൽുുേിയതായംുമ
പനുുുിരറഞുുു.

സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയുതാമതുരസായനം

ഓർമുുശകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുിേളികൈരഠനവവേലുുുയ
ങുുൾമാറനുുുു.
പരുായതുുിനു അനസുരിചുു്

തെിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി ശരീരം
അഴകളുുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

ഫര്ാനനറ്്് സ്്ാബക്ള
Sqft 65 രപ്യക്്്്

ടകരളത്്ിൽ
എവിടെയം് എത്്ിച്്്

ടൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ പേജിൽ
േരസ്യം

ചെയ്്ാൻ
രന്്ച്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅശവുതി: ശുഭാപതുിവിശവുാസ
തുുാൽുുകുടുതൽുുചുമതൈേൾുുഏ
കറുുടുകുുാൻതയാറാകംു.സഹരാഠി
കയോണുവാനംുഗതോൈസമ്ര
ണേൾുു രങുുുകവകുുുവാനംു അവ
സരമുണുുാകംു.
nഭരണി: കതാഴിൽുു രമഖൈേരളാടു
ബനുുകപുുടു്ുപരുധാനതീരുമാനങുുൾുു
സവുീേരികുുുവാനിെവരംു. നയത
പനുുുങുുൾുുആവിേേ്രികുുുനുുതിൽുു
ൈകുുുയപരുാപതുിരനടംു.
nോർുുതുുിേ:പരുവർുുതുുനവശൈി
യിൽുുോരൈാചിതമായരരിേേ്ാര
ങുുൾുു വരുതുുുവാൻുു തീരുമാനി
കുുും.ആപഗുഹസാഫൈയുതുുാൽുുരന
ർുുനുുുേിെപുുുളളവഴിരാടുേൾുുകച
യതുുതീർുുകുുാനിെവരംു
nരരാഹിണി:സവുജനങുുളംുബനുുു
കുുളംുആരാധനാൈയതുുിരൈകുുുള
ള യാപതുകുുിെയിൽുു വിരുനുുുവരംു.
നിൈവിലുളളഗുഹതുുിനുപുറകമ
ഒരുഗുഹവംുകുെിവാങുുാൻുുതയാ
റാകംു
nമേയിരം: ആതുുവിശവുാസകുുുറ
വിനാൽുുസാഹസപരുവുതുുിേൾുുഉ
രരകുുികുുും. അനാരരാഗയുതുുാൽുു
അവധികയടുകുുും.വാങുുുവാനുരദുു
ശികുുുനുു ഭുമിയുകെ രരഖ സസു
കുുമംരരിരശാധികുുണം.
nതിരുവാതിര:സാമുുതുുിേവരുമാ
നംവർുുധികുുും.പുതിയഉതുുരവാ
േിതുുുവങുുൾുുഏകറുുടുകുുും.ആപഗുഹി
കുുുനുു ോരയുങുുൾുു സുഹുതു സ
രഹാേരസഹായഗുണതുുാൽുുസാ

ധികുുും.
nപുണർുുതം: കതാഴിൽുുരരമായ
രരാജയങുുൾുുകുുു ആശവുാസം
രതാനുുും.സമുഹതുുിൽുുഉനുുത
കര രരിചരയകപുുടുനുുതുവഴി
പുതിയേർുുമരദുുതിേൾുുഉെകൈ
ടുകുുും.
nപുയം: രദുുതി ആസുപതുണ
ങുുളിൽുുൈകുുുയപരുാപതുിരനടംു.രമൈ
ധിോരിയുകെപരുതിനിധിയായിപരു
വർുുതുുികുുുവാനിെവരംു. ഗുണനി
ൈവാരം വർുുധിപുുികുുാൻ വയുവസാ
യംനവീേരികുുാൻതീരുമാനികുുും.
nആയിൈയും:ആപഗുഹികുുുനുുോരയു
ങുുൾുു തുപതുിയാകംു വിധതുുിൽുു
സാധികുുും.പരുവുതുുിരരിചയതുുാ
ൽുുസകുുീർുുണമായപരുശനുങുുൾുുരരി
ഹരികുുാൻസാധികുുും.േെംകോ
ടുതുുസംഖയുതിരിചുുുൈഭികുുും.
nമേം: നിരകുുരസമാഹരണതുുി
ൽുുൈകുുുയാപരുാപതുിരനടംു.ആതുുവി
ശവുാസരതുാുടുകുെി രരീകുു, ഇുുു
ർുുവയുു തുെങുുിയവയിൽുു അവതരി
പുുികുുാൻസാധികുുും.ഊഹേചുുവെ
തുുിൽുു സാമുുതുുിേൈാഭം ഉണുുാ
കംു.
nപുരം: സവുനുും ഉതുുരവാേിതുുുവ
ങുുൾുുമകറുാുരാകളഏലരുിചുുാൽുുഅ
ബദുുമാകംു.രണംേെംകോടുകുുു
േ,േെംവാങുുുേ,ജാമയുംനിൽുുകുുു
േ തുെങുുിയവഅരുത.ു അസുഖ
ങുുൾുുകു്ുആയുർുുരവേചിേിതുുതുെ
ങുുും
nഉപതും:പുതിയസുഹുതബുനുുങുു

ൾുുഉെകൈടുകുുും.സുഷുുിരരമായോ
രയുങുുളിൽുുഅനുകുൈസാഹചരയും
ഉണുുാകംു. രൈവിധ സൗേരയുങുു
ളംു േണകുുികൈടുതുു് രടുുണതുുി
രൈകുുു താമസം മാറുുാൻുു തയാറാ
കംു.
nഅതുും:നെരെിപേുമങുുളിൽുുഅ
ൈംഭാവംഅരുത.ുസുതാരയുതയുളള
പരുവർുുതുുനങുുളാൽുുഅരേീർുുതുുി
ഒഴിവാകംു.ദുസുചനേൾുുൈഭിചുുതി
നാൽുുസാമുുതുുിേവിഭാഗതുുിൽുു
നിയപനുുുണങുുൾുുഏർുുകപുുടുതുുും.
nചിപതു:വയുാരാരവയുവസായസുുാര
നതുുിൽുുചിൈകരരിരിചുുുവിടുവാൻുു
തീരുമാനികുുും.ഏകറുുടുതുുേൗതയും
നിശുുിത സമയരരിധികുുുളളിൽുു
കചയതുുതീർുുകുുാൻസാധികുുും.
nരചാതി: സഹരാഠിേരളാകൊപുും
ഉരരിരഠനതുുിനുരചരാൻുുസാധി
കുുും.പുതിയേരാറുരജാൈിേൾുുഏ
കറുുടുകുുും.രദുുതിആസുപതുണങുു
ളിൽുു ൈകുുുയപരുാപതുിരനടംു. ശുഭാ
പതുിവിശവുാസംവർുുധികുുും.
nവിശാഖം:സവുപനുസാകുുാൽുുകുുാ
രതുുാൽുു ആതുുനിർുുവുതിയുണുുാ
കംു.നഷുുകപുുടുുഉരേുയാഗംതിരിചുുുൈ
ഭികുുും. ശാസപ്തുജുുർുുകുു് അനു

കുൈസാഹചരയുംവനുുുരചരംു.
nഅനിഴം: ബുഹതരുദുുതിേ
ൾുുകുു് രുരേലരുന കചയുനുു
സംഘതുുിൽുുഉൾുുകപുുടുുതിനാൽുു
ആതുുാഭിമാനം രതാനുുും. വി
േയുാർുുഥിേൾുുകുു് ഉതുുാഹവംു ഉ
രമുുേവംുവർുുധികുുും
nതുരകുുടുു:വയുവസുുേൾുുരാൈി

കുുാതുുഗുഹനിർുുമാണപരുവർുുതുുേ
രിൽുുനിനുുുംസംഖയുതിരിചുുുവാങുുാ
ൻുുനെരെിേകളടുകുുും.അനാവശയു
ചിനുുേൾുുഉരരകുുികുുണം.
nമുൈം:ആധിവർുുധികുുുനുുതിനാ
ൽുുഅസുഖങുുളംുവർുുധികുുും.അ
മിതവയുയംനിയപനുുുികുുാൻനിർുുബ
നുുിതനാകംു.ഗുണനിൈവാരംകു
റഞുുഗുരഹാരേരണങുുളിൽുുനി
നുുും അഗുുിഭീതികുു് സാധയുതയു
ണു്ു.
nപുരാെം:ഏകറുുടുതുുേൗതയുംമനഃ
സംതുപതുിരയാടുകുെികചയതുുതീ
ർുുകുുാൻ സാധികുുും. സനുുാനങുു
ൾുുകുുുരവണുുിഗുഹംവാങുുികുുാൻ
അരനുവേണമാരംഭികുുും.
nഉപതുാെം:സവുാർഥതാലരുരയുസാധയു
തുുിനായി അരഹാരാപതും പരുവ
ർുുതുുികുുും.വിജുുാനപരുേമായവി
േയങുുൾുുഅവതരിപുുികുുുനുുതിൽുു
ൈകുുുയപരുാപതുിരനടംു. പുപതുരൗേി
േരളാകൊപുുംതാമസികുുാൻവിരേ
ശയാപതുപുറകപുുടംു.
nതിരുരവാണം: ആരരാഗയും തു
പതുിേരമായിരികുുും. വയുവസുുേ
ൾുുകുുതീതമായി പരുവർുുതുുികുുാൻ

സാധികുുും. കുടംുബാംഗങുുളുകെ
ആവശയുങുുൾുുനിറരവറുുുവാൻുുസാ
ധികുുും.
nഅവിടുും: വയുകുുിസവുാതപനുുുുയം ഉ
ണുുായതിനാൽുു ഭരണരരിേേ്ാരം
പരുവർുുതുുനതൈതുുിൽുു കോണുുുവ
രംു.ഉരദുുശിചുുവിേയതുുിൽുുഉരരി
രഠനതുുിനുപരുരവശനംൈഭികുുും.
nചതയം: അപശുാനുുരരിപശുമതുുാ
ൽുു കതാഴിൽുു രമഖൈേളിലുളുുഅ
നിഷുുങുുൾുുഒഴിവാകംു.അനാവശയു
മായ ആധി ഒഴിവാകുുണം. വിേ
ഗരുദുാുരരേശംസവുീേരികുുാകത ഒ
രുപരുവുതുുിയിലംുരണംമുെകുുരു
ത.ു
nപുരരാരുടുുാതി:അഭിപരുായവയുതയുാ
സങുുൾുുരരിഹരികുുകപുുടംു.കതാഴി
ൽുുരമഖൈേരളാടുബനുുകപുുടുു് മാന
സിേസംഘർുുേം വർുുധികുുും. അ
സുഖങുുൾുു വർുുധികുുുനുുതിനാൽുു
വിേഗധു രരിരശാധനകുു് വിരധയ
നാകംു.
nഉപതുടുുാതി: അഭിപരുായസമനവുയ
രതുാുടുകുെിയ സമീരനം സർുുവ
ർുുകുുുംസവുീോരയുമാകംു. പേുയവിപേു
യങുുളിൽുുസാമുുതുുിേരനടുുംവർുുധി
കുുും. രഠിചുു വിേയരതുാുെനുബ
നുുമായിതുെർരഠനതുുിനുരചരംു.
nരരവതി:രരാജയകപുുടുകമനുു്വി
ചാരികുുുനുു ോരയുങുുളിൽുു അനു
കുൈവിജയമുണുുാകംു.ൈകുുുയരബാ
ധരതുാുടുകുെിയ പരുവർുുതുുനങുു
ൾുുകുു് കരാതുജനരിനുുുണ ൈഭി
കുുും.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്

=ആ റ ്മാ സ ടത് ്ക്്് ള്് ഭ ക്്്യ ധാ നയ്ം എ ഫസ്ി ഐ ടോ ഡൗ ണ ്ക ളി ൽ

മ ്ന്്് മാ സ ടത് ്ക്്് ള്് അ രി ടറ്്്് ക്്് ണ്്് 

കതറ്്ിദ്്േിച്്്തിേക്്്ക്ട്്ണ്്പണംബാങ്്ില്ണ്്ാകം്
രോ.രൊമസ്ഐസകു്ു
ബാങുുുേൾുുകുുു മുനുുിൽുു വരോജനങുുൾുു

കരൻുുേൻുു വാങുുുനുുതിനു തെിചുുുകുടുനുുതി
കനകുുുറിചുു്ചാനലുേൾുുപരുതിേരണംആരാ
ഞുുരപുുഴാണുഇങുുകനകോരുസംഭവകതുു
കുുുറിചുു്അറിയാനായത.ുഎനുുാണുസംഭവി
കുുുനുുകതനു്ുആേയുംമനസിൈായിലുു.സംസുുാ
നസർുുകുുാരികുുുവരോജന-രകുുമകരൻുുേ
നുേളിൽുുഭുരിരകുുവംുസഹേരണബാങുുുേ
ൾുുവഴിവീടുേളിൽുുഎതുുികുുുേയാണ.ുഅതു
ോരയുകുുമമായിനെനുുുേഴിഞുുു.ബാകുുിയു
ളുുവർുുകുു് സാധാരണഗതിയികൈനുുരോകൈ
അവരുകെഅകുുൗണുുിരൈയകുുു്രണംമാർുുചുു്
27നുപെുാൻുുസഫ്ർുുകചയുുുേയംുകചയതു.ു

സാധാരണഗതിയിൽുു രൈ േിവസങുു
ൾുുകൊണുുാണു രണം രിൻുുവൈികുുുേ. ഇനുു്
അനുഭവകപുുടുുതുരോകൈതിരകു്ുവരരണുുതിലുു.
രികനുുഎനുുുകൊണു്ുഇനുുകതുുതിരകു്ു?സം
സുുാനസർുുകുുാരികുുുവരോജനകരൻുുേൻുു
മാപതുമലുു,ജൻുുധൻുുഅകുുൗണുുിരൈയകുു്ു500രു
രവീതംരേപദുുുസർുുകുുാരംുനിരകുുരിചുുിടുുുണു്ു.

മുനുുുഗഡുകുുളായിടുുാണുഈ സ്േീമിലുളുു
1500രുരൈഭികുുുേ.ആേയുകതുുഗഡുരിൻുുവ
ൈിചുുാരൈഅടുതുുഗഡുൈഭികുുുകവനുുാണുര
ൈരുകെയംു കതറുുായ ധാരണ. അതുകൊണുു്
അവരംു ബാങുുുേളിൽുു തിരകുുുകുടുുി. രൈ
ർുുകുുും കതറുുിദുുാരണഅകുുൗണുുിൽുു വനുുതു
രാസ്ബുകുുിൽുുരതിചുുുേിടുുിയാരൈരണതുുി
നുഒരുഉറപുുുണുുാകുഎനുുാണ.ു

ആരംുതിരകു്ുകുരടുുണുുതിലുു.സംസുുാന
സർുുകുുാരികുുുസാമുഹയു-രകുുമകരൻുുേകുുു
2400രുരയായാലംുരേപദുുുതുുികുുു500രുര
യായാലംുഅവരവരുകെഅകുുൗണുുിൽുുതകനുു
യുണുുാകംു. രാസ് ബുകുുിൽുു രതികുുുനുുതു
വവകുനുുതുകൊണുു് ഒരു കുഴപുുവുമിലുു. ര
രടുുമുരനുുേിവസംേഴിഞു്ുരണംരിൻുുവ
ൈികുുാൻുുബാകുുിൽുുകചനുുാൽുു മതി.അതാണു
കൊരോണരേർുുചുുവയുാധികുുാൈതുു്ഉചിതം.
ോരണം,പരുായംകചനുുവരാണുകുടുതൽുുആ
രോഗയുജാപഗുതരാൈിരകുുണുുത.ു

ഈസാരോരരേശംകൊണുു്ോരയുംനെ
കുുികലുുനുു്അറിയാം.അതുകൊണുു്സംസുുാ

നരകുുമകരൻുുേനുേളുകെയംുജൻുുധൻുുഅ
കുുൗണുുുോകരയംുരണംരിൻുുവൈികുുുനുുതി
നുഅവരുകെ നമുുറികുുുഅവസാനഅകുു
തുുികുുു(LastDigit)അെിസുുാനതുുിൽുുേിവ
സംനിശുുയിചുുുകൊടുകുുാൻുുസംസുുാനതൈ
ബാരകുുഴുസ് േമുുിറുുിരോടു രറഞുുിടുുുണുു്. ഓ
രോ േിവസവംുനിശുുയികുുകപുുടുുവർുുകുുു കര
ൻുുേൻുുകൊടുതുുുതീരംുവകരബാങുുുേൾുുപരു
വർുുതുുികുുുേയംുരവണം.ഇങുുകനഅഞു്ുേി
വസംകൊണു്ുകരൻുുേൻുുവിതരണംപുർുുതുുി
േരികുുുനുുതുസംബനുുിചുു്സമയപേുമംബാ
രകുുഴുസ്േമുുിറുുിഇറകുുുനുുതാണ.ുഈഅനുഭ
വതുുികുുു അെിസുുാനതുുിൈായിരികുുും വി
ഷുവികുുുകരൻുുേൻുുവിതരണംനെതുുുേ.
ഇനുുകതുുഅനുഭവതുുികുുുഅെിസുുാന

തുുിൽുുനാകളതീയതിആരംഭികുുുനുുസർവീ
സ്കരൻുുേൻുുവിതരണതുുിലംുഒരുപുനപേുമീ
േരണം നെതുുാൻുു ഉരദുുശികുുുനുുു. ോസ
ർുുരോഡുജിലുുാപെുേറിമാപതുരമഇരപുുൾുുതുറ
നുുുപരുവർുുതുുികുുുനുുുളുുു.ഇനുുുമുതൽുുഎലുുാ
പെുേറിേളംുതുറനുുുപരുവർുുതുുികുുും.

സംസുുാനസ
ർുുകുുാരികുുുവ
രോജന-രകുുമ
കരൻുുേനുേളി
ൽുുഭുരിരകുു
വംുസഹേര
ണബാങുുുേൾുു
വഴിവീടുേളി
ൽുുഎതുുികുുു
േയാണ.ുഅതു
ോരയുകുുമമാ
യിനെനുുുേഴിഞുുു.ജൻുുധൻുുഅകുുൗണുുി
രൈയകുു്ു500രുരവീതംരേപദുുുസർുുകുുാ
രംുനിരകുുരിചുുിടുുുണു്ു.മുനുുുഗഡുകുുളാ
യിടുുാണുഈസ്േീമിലുളുു1500രുരൈഭി
കുുുേ.ആേയുകതുുഗഡുരിൻുുവൈിചുുാരൈ
അടുതുുഗഡുൈഭികുുുകവനുുാണുരൈരു
കെയംുകതറുുായധാരണ.അതുകൊണു്ു
അവരംുബാങുുുേളിൽുുതിരകുുുകുടുുിഅ
തുരവണുു,രണംൈഭികുുും

ചാൻ്്സകലഴ്സ്പ്േസ്ോേം
ക്സാറ്്ിക്്്മ്കന്്റ്്ത്്ിന്
േഴികൊര്ക്്്ം:
േളമരശരി: രേരളതുുികൈസ
ർുുവേൈാശാൈേളുകെ ചാൻുുസ
ൈർുുകുെിയായബഹ.ുഗവർുുണ
ർുുസംസുുാനകതുുഏറുുവംുമി
േചുുസർവേൈാശാൈയകുുുായി
ഏർുുകപുുടുതുുിയിടുുുളുുചാൻുുസ
രൈഴുസ് പുരസ്ോരതുുിനു
2018-19അദുുുയയനവർുുേതുുി
ൽുുകൊചുുിശാസപ്തുസാരകുുതി
േ സർവേൈാശാൈ  കതകര
കുഞുടുകുുകപുുടുുു.ഇതുരണുുാം
തവണയാണുസർവേൈാശാൈ
കു്ുപുരസ്ോരംൈഭികുുുനുുത.ു
രനരകതുു2016-17അധയുയന
വർുുേതുുിൈാണുപുരസ്ോരം
ൈഭിചുുത.ു

"കുടുുായപരുവർുുതുുനതുുി
കുുുഅംഗീോരമാണികതനുുും
ഈരനടുുംരേശീയതൈതുുികൈ
മിേചുു10സർുുവേൈാശാൈേളു
കെരടുുിേയിൽുുകൊചുുിസർവ
േൈാശാൈകയ എതുുികുുാനു
ളുു പരുയതുനതുുിനുഊർുുജുും
രേരുനുുതാണു'- വവസ്ചാ
ൻുുസൈർുുരോ.കേ.എൻുു.മധു
സുേനൻുുരറഞുുു.
അധയുാരനം,ഗരവേണം,ഭ

രണ രാെവം, സാമുഹയുപരുതി
ബദുുത, രപുരാജകറുുു് അവതര
ണം, വവസ് ചാൻുുസൈറുമാ
യുളുുഅഭിമുഖംതുെങുുി വി
വിധഘെേങുുൾുുരരിഗണിചുുാ
ണുകുസാറുുിനുപുരസ്ോരംൈ
ഭിചുുത.ു   "രപുരാജകറുുു് സമർുുപുു
ണം,അവതരണംഎനുുിവയു
മായിബനുുകപുുടു്ുയുവഅധയുാ

രേർുുേഠിനമായപരുയതുനമാ
ണു നെതുുിയത.ു പുരസ്ോര
തുുിനായിഒരുമാസകതുുചു
രുങുുിയസമയംവിനിരോഗി
ചുുുകൊണുു്നാലുരപുരാജകറുുുു
േളാണു സർുുവേൈാശാൈയി
കൈയുവഅദുുുയാരേരുൾുുകപുു
ടുനുുസംഘംതയാറാകുുിയത.ു
അതിൽുുരകണുുണുുതുുിനുഅവ
തരണാനുമതി ൈഭികുുുേയംു
കചയതു.ുഇതുപുരസ്ോര ൈ
ബധുിയിൽുു നിർണായേമാ
യി'-വവസ്ചാൻുുസൈർുുരറ
ഞുുു.

എണുുായിരരുതുളം വരു
നുുവിേയുാർുുതുുിേളംുഅഞുുു
രോളംവരുനുുഅധയുാരേരംു
എഴുനുുുരോളം വരുനുുഅന
ധയുാരേരംുഉൾകപുുകെരതിനാ
യിരരുതുളം വരുനുു മനുേയു
വിഭവരശേികയ പേുിയാതുുേ
മായിഉരരോഗികുുാൻുുസാധി
ചുുാൽുുഅനനുുമായസാധയുതേ
ളുകെവാതായനങുുൾുുതുറകുു
കപുുടംു.അതിനുളുുപശുമമാണു
ഇനിയുണുുാവുേകയനുുും
രോ. മധുസുേനൻുു കുടുുിരചുു
ർുുതുുു.

ടോ ള്് ഫര്ീ  ന മ്് ർ 155214 1800 425 55214

ചേക്്്കോറിേകെത്്ിപച്്ക്്റിേിലയിൽകനേിയാശവ്ാസം
മടുുാരഞുുരി:കൊചുുിവിരണിയിൽ
രചുുകുുറിയുമായി തമിഴനുാടുുിൽ
നിനുു് ചരകുു് രോറിേകളതുുി.
രൊവിഡുനിയപനുുുണതുുിൽവി
ൈവർധനവുരുകുുമായഘടുുതുുി
ൈാണുഅതയുാവശയുസാധനങുുളു
മായിരോറിേകളതുുിയതു.സവാ
ള, േിഴങുു്, രചന, വഴുതനങുു ,
കവണുുകുു,മുരിങുുരുകുൽ,ോര
റുു്,രചുുമുളക,ുഉളുുിതുെങുുിയഇ
നങുുളാണുആേയുഘടുുതുുികൈതുുി
യത.ു

സാധരണഗതിയിൽ30രോഡു
രചുുകുുറി രോറിേകളതുുാറുളുു
എറണാകുളം മാർകുുറുുിൽ രണുു്
േിവസതുുിനേം35ഓളംചരകുു്
രോറിേളാകണതുുിയത.ു സം
സുുാനതിർതുുിയികൈ തെസങുു
കൊഴിഞുുരൊകെകുടുതൽരചുു
കുുറി രോറിേകളതുുുകമനുുാണു
വയുാരാരിേൾരറയുനുുത.ു
ചരകു്ുവരവുതുെങുുികയകുുിലംു
വിൈയിൽ ോരയുമായകുറവുണുുാ
യിടുുികലുുനുുാണുചിലുുറവയുാരാരി

േളംുഉരരോകുുാകുുളംുരറ
യുനുുത.ു രൊരോണഭീതികുു്
മുമു്ുേിരോകു്ു30-40രുരയു
ണുുായിരുനുുതകുുാളികുു്80രു
രവകരയായിവർധിചുുുകവകുുി
ലംുഇരപുുഴിതു45-50രുരനി
രകുുിൈാണുവിൽരനനെകുുു
നുുത.ു ഇരത രീതിയിൽ മികുു
യിനങുുൾകുുും രനരിയവിൈ
കുറരവഉണുുായിടുുുളുുുകവനുു്
ഉരരോകുുാകുുൾരറയുനുുു.

ഗ്ഢാകോചനക്്ാർകക്്തികേ
നടപടികേണം:കേ.സ്കേനദ്്്ൻ
രൊഴിരകുുട:ുരായിപുുാടംുകര
രുമുുാവുരിലംു നെനുു ഇതര
സംസുുാനകൊഴിൈാളിേളുകെ
പരുതിരേധതുുിനുരിനുുിൽപരു
വർതുുിചുുവർ ആരായിരുനുുാ
ലംു േകണുുതുുി നിയമതുുിനു
മുനുുിൽ കൊണുുുവരണകമനു്ു
ബികജരിസംസുുാനഅധയുകുു
ൻകേസുരരപദുുുൻ.രോകു്ുഡൗ
ൺൈംഘനംനെതുുാൻകൊഴി
ൈാളിേകളചിൈർ രപുരരിപുുികചുു
നുുുംഒനുുിൈധിേംരരരുകെഗു
ഢാരോചനഇകുുാരയുതുുിൽഉ
കണുുനുുുമാണു മുഖയുമപനുുുി രറ
ഞുുത.ുഎനുുാൽഅതുുരകുുാ
കരനിയമതുുിനുമുനുുിൽഎ
തുുികുുുകമനുു പരുഖയുാരനം ഇ
നിയംുനെപുുിൈായിലുു.തീപവുവാ
േ സംഘെനയായ എസഡ്ിരി
ഐയംു മറുുുചിൈരംുഇതിനു
രിനുുിലുകണുുനുുാണു അറിയു
നുുത.ുമൈപുുുറതു്ുഒരുരൊൺ
പഗുസ്രനതാവംുരാൈകുുാടുസി
ഐെിയുകുുാരനുമാണുരിെിയി
ൈായത.ു ആരായാലംു രോകു്ു
ഡൗൺഅടുുിമറികുുാനുളുുപശു
മംരാജയുരപുോഹരരമാണ.ു
േർണുുാെേഅതിർതുുിയി

കൈപരുശനുങുുൾഉെൻരരിഹ
രികുുകപുുടുകമനുുാണുപരുതീകുു
ചരകുു്ഗതാഗതതുുിനംുഗുരു

തര രോഗ
മുളുുവരു
കെ ചിേി
തുുയകുുുു
മായി ോ
സർരോ
കടുു അെ
കുുംഅതി
ർതുുിയിൽ
തെസങുുൾനീകുുണകമനു്ുേർ
ണുുാെേസർകുുാരിരോടംുബി
കജരി രനതുതവുതുുിരോടംു
ആവശയുകപുുടുുിടുുുണുു്. ഇകുുാരയു
തുുിൽ അനുഭാവപുർവമായ
സമീരനംഉണുുാകുകമനുുുംസു
രരപദുുുൻരറഞുുു.
കോവിഡു ോൈതു്ു സം

സുുാനകതുുസർകുുാർജീവന
കുുാരംു പരുതിസനുുിയിൈാണ.ു
ഒരുമാസകതുുശമുുളംഅവരി
ൽനിനു്ുനിർബനുുപുർവംരി
െികചുുടുകുുുനുു സാഹചരയും ഉ
ണുുാേരുത.ു സാമുുതുുിേ ബു
ദുുിമുടുുിലുുാതുുവരംുമനസുളുുവ
രംുഒരുമാസകതുുശമുുളംനൽ
േകടു.ുമറുുുളുുവർഅവരുകെേഴി
വിനുഅനുസരിചു്ുനൽോനംു
തയുുാറാകംു.രൊവിഡുദുരനുു
തുുികുുുരരരിൽനിർബനുുിത
സാൈറി ചൈഞു്ു ഒഴിവാകുുണ
കമനു്ുസുരരപദുുുൻരറഞുുു.

ഇകക്്ട്റിസംകേനദ്്്ങ്്ൾത്റക്്ില്്
തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു
പരുതിരോധ പരുവർതുുനങുു
ളുകെ ഭാഗമായി സംസുുാന
കുതുഎലുുാഇരുകുടുറിസം
രേപദുുുങുുളംു ഇനി ഒരറിയി
പുുുണുുാകംുവകരഅെചുുതായി
ചീഫുവവൽഡുവൈഫുവാർ
ഡൻസുരരപദുുുകുമാർഅറി
യിചുുു.ഇനുുകൈവകരയായിരു
നുുുനിൈവിൽപരുരവശനംനി
രോധിചുുിരുനുുത.ു ഇതാണു

അനിശുുിതോൈരുതുകുുുനീ
ടുുിയത.ു
വനപരുരേശതുു്ആളുേൾ

കുടുനുുഎലുുാരരിരാെിേളംു
നിരോധിചുുിടുുുണുു്. സംസുുാന
കതുുവനയുജീവിസരകുുതങുുൾ,
രേശീരോേയുാനങുുൾ, വനാതി
ർതുുിയിലംുഅലുുാകതയുമുളുു
ഇരുകു ടുറിസം രേപദുുുങുുൾ
എനുുിവയകുുുും നിരോധനം
ബാധേമാണ.ു
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രൈ്സീല്കാര്ടേ മനസില്്ഇര്ട്്്ൈാ
ധിച്്ദിവസമായിര്ന്്്2014ജ്ണ്്8.സവ്ന്്ം
മണ്്ില്്വിര്ടന്്ത്്ിയടോകകപ്്ില്്കിരീേം
ടൊഹിച്്ിെങ്്ിയ രൈ്സീല്് െര്്മനിടോട് 7-
1ട്്്ദയനീയപരാെയടമറ്്്വാങ്്ിയദിവസം.
ആടോല്്വിക്്്ടശെംഒരാടളപരിെയടപ്്
ോന്്സാധിച്്്.മരക്്ാനാടൊെിടോഡിെ
നീടോയിടല രപ്ാന്്രപ്ടദശത്്് ഏകാകിയാ
യിതാമസിച്്ിര്ന്്ഒര്വടള.ഒര്പടക്,്പരാ
െയംസടത്്െടത്്ടേവീക്്ിച്്ഏകരൈ്സീ
ല്കാരി.ടതടരസടോര്്വ.ഒറ്്ടക്്ള്്വിയില്്
ആരാടണന്്്മനസിലാവില്്.എന്്ാല്്,ടൊ
യ്സിര്്ൈര്്ടോസനാസിടമട്്്എന്്ൈ
ര്്ടോസയ്ടേഎന്്ടപര്പലര്്ക്്്ംസ്പരി
െിതമാണ.്മാെക്്ാനാടൊദ്രന്്ത്്ിട്്്ര
ക്്സാക്്ി.
1950ടോകകപ്്്ബഫനലില്്ഉറ്ടഗ്വയ്ടേ

മ്ന്്ില്്രൈ്സീലിട്്്പതനത്്ിന്ഏടെപഴി
ടകള്്ടക്്ണ്്ിവന്്ടോള്്കീപ്്ര്്.ൈര്്ടോസ
യ്േടൊച്്്മകളാണ്ടതടരസൈര്്ടോസ.
ഞാന്്ടതടരസയ്ടേവീട്്ിടലത്്്ടപ്്ള്്അ
വര്് ഒരാശവ്ാസത്്ിലായിര്ന്്്. മാെക്്ാനാ
ടൊയ്ടേപഴി64വര്്െംടകള്്ടക്്ണ്്ിവന്്
ഒര്ക്ടം്ൈത്്ിട്്്ഇടപ്്ഴടത്് രപ്തിനി
ധിയാണ്ടതടരസ.
െിടോയിടലഒര്ടെരിയില്്കഴിയ്ന്്അ

വര്ടേഅരികില്്ടെല്്്ടപ്്ള്്െരിരത്ംബ്്ാ
ക്ആന്്ഡ്ബവറ്്ായിസംസാരിച്്്.1950ടല
ടോകകപ്്്ഓര്്മകള്്ഇരമ്്ി.ബഫനലിടന
ക്്്െിച്്് നട്ക്്ട്ത്ടേടയ അന്്്ം അവ
ര്്ക്്്സംസാരിക്്ാനായിര്ന്്്ള്്്.1-1എന്്
സമനിലയാലിയിര്ന്്്അടപ്്ള്് രൈ്സീലം്
ഉറ്ടഗ്വയം്.മത്്രംനിശ്്ിതസമയത്്്അവ
സാനിക്്ാന്്11മിനിറ്്്മാരത്ം.ടപടട്്ന്്ാണ്
അത്സംഭവിച്്ത.് 79-ാംമിനിറ്്ില്്ഉറ്ടഗ്വ
നായകന്്വടരലയ്ടേകാലില്്നിന്്്സവ്ീക
രിച്്പാസ്മായിമ്ടന്്െിയആല്്ഡസ്ഗിഗി
യൈര്്ടോസടയമെികേന്്്പന്്്വലയ്ടേ
വലത്മ്ലയില്്അേിച്്്കയറ്്ി.നിസഹായനാ
യിര്ന്് ൈര്്ടോസ നിരാശനായി ടോള്്
ടോസ്്്്ിലിര്ന്്്. രൈ്സീല്് നട്ങ്്ി. കിരീേം
ടനോന്്ഏറ്്വം്സാധയ്തകല്്പിച്്ിര്ന്്രൈ്
സീല്്പരാെയടപ്്ട്്്.
പന്്ിട്്്ച്ടം്ച്രം്െലനവം്നന്്ായി

മനസിലാക്്ാന്്ൈര്്ടോസല്്ൗഉപടോഗി
ക്്ാടതയായിര്ന്്്ടോള്്വലകാത്്ത.്െീവി
തത്്ില്േനീളം അടദ്്ഹം ടോസ്്്്ിന് കാവ
ല്്നിന്്ത്അങ്്ടനതടന്.്രൈ്സീലിയന്്ഫ്
ട്ടോള്്െരിരത്ംതട്ന്ട്നീതികാട്്ില്്എ
ന്്്മനസിലാക്്ാന്്മാരത്ംപകവ്തയ്ള്്യാ
ടോദീര്്ഘവീെണമ്ള്്യാടോആയിര്ന്്ില്്
പാവംൈര്്ടോസ.മത്്രംകഴിഞ്്്.രൈ്സീ
ല്്ടോറ്്്.രണ്്്ലക്്ടത്്ളംകാണികള്്ക്്്
മ്ന്്ില്്ടോറ്്ിര്ന്്രൈ്സീല്്ഏറ്്വ്മധികം
ടൊതിച്് കിരീേമാണ്അവിടേ നട്്ടപ്്ട്്ത.്
അത്ടൊണ്്്തടന്്ദഃ്ഖംഅവടരക്്ീണി
പ്്ിച്്്.ആഴെ്കടോളംഅവര്്വിെണ്്രായിന
േന്്്,കണ്്ീടോഴ്ക്്ി.
ആലങ്്ാരികമായിപെയ്ന്്ത,്െിടോനദി

ഒഴ്കിയത്രൈ്സീല്കാര്ടേകണ്്ീര്്നിെച്്ാ
യിര്ന്്്എന്്ാണ.്ഒട്വില്്പരാെയത്്ിട്്്
കാരണക്്ാരന്്ടോള്്കീപ്്ര്്ൈര്്ടോസയാ
ടണന്്വര്്വിധിടയഴ്തി.അവിടേത്്്േങ്്്
ന്്്ൈര്്ടോസയ്ടേകദനകഥ.പരാെയത്്ി
ട്്്പാപഭാരത്്ാല്്മനമ്ര്ക്ടപ്്ള്്അതി
ന്ഇരട്്ിആഘാതടമല്്പ്്ിച്്്ടൊണ്്ാണ്ആ
രാധകര്ടേഅവമതിപ്്ിന്ൈര്്ടോസപാരത്
മാടവണ്്ിവന്്ത.്കാണ്ന്്ിേടത്്ല്്ാംക്ക്്്
വിളി.ൈര്്ടോസയക്്ക്പ്െത്്ിെങ്്ിനേ
ക്്ാനാവാത്്അവസ്്. നീ ഞങ്്ടള ടൊ
ന്്്,പട്്ിണിക്്ിട്്്.എട്ന്ടക്്യ്ള്്ശകാ
രം.രൈ്സീലിടലഒര്നാടോേിക്്ഥടോടലയാ
യിൈര്്ടോസയ്ടേെീവിതം.
ആപരാെയടത്്ത്്്േര്്ന്്്അധികംക്്ബ്്്

കള്്ക്്്ടവണ്്ികളിക്്ാന്്സാധിച്്ില്്.വാസ്
ടൊഡഗാമക്്ബ്്ിന്ടവണ്്ികളിച്്ിര്ന്്ൈ
ര്്ടോസടെല്്്ന്്ിേടത്്ല്്ാംരപ്ശ്നങ്്ളായി
ര്ന്്്.സംപൗടോയിടലകാമ്്ിനാസിലായി
ര്ന്്ൈര്്ടോസസാട്്്സിടലപാടോരഗ്ാ
ഞ്്ിയിടലക്്്മാെിത്്ാമസിച്്്.അവിടേയം്
ബസവ്രയ്മ്ണ്്ായില്്. ഒട്വില്് സഹിടകട്്്
1940ല്് ത്േങ്്ിയ ഫ്ട്ടോള്് െീവിതം
1960ല്്അവസാനിപ്്ിച്്്.
എന്്ിട്്്ം െനങ്്ളം് അധിക്തരം് ൈ

ര്്ടോസടയടവറ്ടതവിട്്ിടല്്ന്്്ടതടരസപ
െഞ്്്.ഒര്പരാെയത്്ിട്്്ടപരില്്ടദശീയ
വില്്നായിമാെിയൈര്്ടോസഒട്വില്്നിരാ
ശടോഗിയായിമാെി.ആടോടം്മിണ്്ാടത,ഉരി
യാോടതകഴിഞ്്്. ൈര്്ടോസടോടം്ക്
ടം്ൈട്ത്ടം്അധിക്തര്്കണിച്്ടൊള്്
ര്തായമ്കള്ടേകഥകളം്ടതടരസടവളിടപ്്
ട്ത്്ി.

ഒരിക്്ല്്മാെക്്ാനദ്രന്്ത്്ിട്്്സമ്ര
ണപ്ത്ക്്ാന്്1975ല്്ഒര്െേങ്്്സംഘേി
പ്്ിച്്്.സംഘേിപ്്ിച്്ത്രൈ്സീലിയന്്ഫ്ട്ടോ
ള്്ടൊണ്്ടഫഡടെെനായിര്ന്്്.1950ല്്ക
ളിച്്ഒട്്്മിക്്വരം്െേങ്്ില്്പടങ്്ട്ത്്്.ൈ
ര്്ഡടോസവളടരബവകിയാണ്എത്്ിയത.്
അടദ്്ഹടത്്ട്സഹതാരങ്്ടോഫ്ട്ടോള്്
ടഫഡടെെനിടലഅംഗങ്്ടോആരംമിണ്്ി
യില്്.ഒട്വില്്ഭക്്ണംടോലം്കഴിക്്ാടത
അവിേംവിട്്്.
1993ല്് രൈ്സീലിട്്്ഒര്മത്്രംനേക്്്

ടപ്്ള്്കമട്്്റ്്ൊയിേിവിൊനലിടലത്്ിയ
തടന്്അന്്ടത്്രൈ്സീലിയന്്ഫ്ട്ടോള്്
ടൊണ്്ടഫഡടെെന്് രപ്സിഡ്്്് െിക്്ാ
ര്്ടോേക്ടസരിയഇെക്്ിവിട്്്.അത്ടോടല
പലടപ്്ഴം്രൈ്സീലിട്്്പരിശീലനടകരദ്്്ങ്്
ളില്്എത്്ാറ്ള്്ൈര്്ടോസയക്്്്അവിടേ
യം്ടനരിടേണ്്ിവന്്ത്ബകടപ്്െിയഅന്ഭ
വമായിര്ന്്്.
1975ല്്ഒര്ദിവസംരൈ്സീലിട്്്പരിശീല

നകയ്ാമ്്ിടലത്്ിയൈര്്ടോസടയേീംഅധി
ക്തര്് ഇെക്്ി വിട്്തായം് ടതടരസ ടവദന
ടോടേപെഞ്്്.ഒരിക്്ല്്ൈര്്ടോസപെയ്
കയ്ണ്്ായി.രൈ്സീലിടലപരമാവധിശക്്30
വര്്െടത്്തേവാണ.്എന്്ാല്്എട്്്ശിക്്
അതില്്എരത്ടോവര്്െംക്ട്തലാണ.്വയ്്.
മട്ത്്്.ഇനിമരിച്്ാല്്മതി.ൈര്്ടോസയ്ടേ
ഈവാക്്്കള്്ച്ണ്്ിക്്ാണിക്്്ടപ്്ള്്അ
ക്്രാര്്ഥത്്ില്്ടതടരസവിത്മ്്്കയായിര്
ന്്്.2002ഏരപ്ില്്ഏഴിന്ഹ്ദയാഘാതടത്്
ത്്്േര്്ന്്്79-ാംവയസില്്ൈര്്ടോസയ്ടേ
െീവനറ്്്.
ഒര്െീവിതംമ്ഴ്വന്്പാപഭാരംടപെിഒട്

വില്്മാെക്്ാനയ്ടേരക്്സാക്്ിയായിൈ
ര്്ടോസമരിച്്്.മാെക്്ാനയ്ടേമനസ്മടറ്്
ര് ടോകകപ്്് ബഫനലിന് തയാടെട്ക്്്
ടപ്്ള്്ഏറ്്വ്മധികംസമ്രിക്്ടപ്്ട്ന്്ത്ൈ
ര്്ടോസയാകം്. ഒര് പടക്,് കാലത്്ിട്്്
അനിവാരയ്തടയട്ന്ണം മാെക്്ാനാടൊ
രൈ്സീല്കാര്്മെടന്്ക്്്ം.പ്തിയന്റ്്ാണ്്ി
ല്്അതിടലടെമ്െിവ്ണ്്ാക്്്ന്്മടറ്്ര്പ
രാെയംമിടനയ്ൊടൊക്േിഅക്്്ട്്ത്്ിടല
ക്്്വന്്ിരിക്്്ന്്്.ഇനിഅതാവം്രൈ്സീല്
കാര്ടേദ്രന്്സമ്രണ.െര്്മനിടോട്രൈ്സീ
ല്്പരാെയടപ്്ട്്ദിനത്്ില്്അടദ്്ഹത്്ിട്്്
ആത്്ാവിന്നിതയ്ശാന്്ിലഭിക്്്ടമന്്ാണ്
ടതടരസപെഞ്്ത.്കാരണംമാരക്്ാനടയ
ക്്ാള്്വലിയഒര്ദ്രന്്മായിര്ന്്്െര്്മനി
ടോട്രൈ്സീലിന്ടനരിടേണ്്ിവന്്ത.്ഈപ
രാെയംഞാന്്രപ്തീക്്ിച്്ിര്ന്്്.
ഇടപ്്ള്്അടദ്്ഹംസവ്ര്്ഗത്്ിലിര്ന്്്സ

ട്ത്െിക്്്ന്്്ണ്്ാകം്ഞാനം്സട്ത്െി
ക്്്ന്്്.രൈ്സീല്്െര്്മനിടോട്ടോറ്്ദിവസം
ഞാന്്വളടരയധികംടോടക്്റ്്്കഴിച്്്,വള
ടര ര്െിടോടേ.അടതട്്് മ്ത്്ച്്ടന ഓ
ര്്ത്്ാണ.്കാരണംഅടദ്്ഹംഇടപ്്ള്്ആപാ
പഭാരം ഇെക്്ിവയക്്്്ം. രൈ്സീല്് പരാെയ
ത്്ില്്ഞാന്്സട്ത്െിക്്്കയില്്.എന്്ാ
ല്്,ആനീതിടകേിന്ബദവംടൊട്ത്്ശിക്്
യാണിത.്ഇനിടയങ്്ിലം് ൈര്്ടോസയ്ടേ
ആത്്ാവ് സട്ത്െിക്്ടട്-് ടതടരസ പെ
ഞ്്്നിര്്ത്്ി.രൈ്സീല്്െര്്മനിടോട്പരാെ
യടപ്്ട്്ദിവസംൈര്്ടോസയ്ടേവലിയെിരത്
ത്്ിന്മ്ന്്ില്്ടതടരസടമഴ്ക്തിരികത്്ി
ച്്്രപ്ാര്്ഥിച്്്.വലിയഒര്പ്ടച്്ണ്്്ംസമര്്പ്്ി
ച്്്,വര്്െങ്്ള്്ക്്്ടശെം.

ബർപോസ തകുുു മതുുുചുുകുുു പോപടുയുകുുുു മനുുുിൽ പഷുപ്ാഞജുലി അർപുുികുുാകെതുുുനുുു. 

ഉ സ്മാ ൻ ഇക്്യ്ടെ ഫ് ട് ബോ ൾ്് 
ജീ വി ത ത്്ി ന് ബോം ഗ് വി സി ല്്
മ് ൻ്് വേ ര ള സ വ്ത് ഷ് വ്രൊ ഫി 
താ രം നേ. വി. ഉ സ്മാ ൻ്് 
അ ന്് രി ച്്്

ടൊഴിട്ക്ട:്മ്ന്്ടകരളഫ്ടട്ോള്്താ
രംടക.വി.ഉസമ്ാന്്(74)അന്്രിച്്്.ഹ്ദ
യാഘാതടത്്ത്േര്്ന്്് വീട്്ില്്വച്്ായിര്
ന്്്ടഡംടോഉസമ്ാന്്എന്്െിയടപ്്ട്ന്്
മ്ന്്സട്ത്െ്ടര്ോഫിതാരത്്ിട്്്അ
ന്്്യം.1973ല്്ടകരളംആദയ്മായിസടത്്
െ്ടര്ോഫിടനേിയേീമില്്ടറ്്്്പ്്ര്്ൈാക്്ാ
യിര്ന്്്ഉസമ്ാന്്.ടഡംടോടോവയില്്
തിളങ്്ിയഉസമ്ാന്്ബേറ്്ാനിയം,രപ്ീമിയ

ര്്േടയഴ്സ,്ഫാക്്്േീമ്കളിലം്കളിച്്ിട്്്ണ്്്.
ടഡംടോയക്്്ായിപ്െടത്്ട്ത്് മികച്്
രപ്കേനമാണ്ടഡംടോഉസമ്ാന്്ടപര്ൊ
ര്്ത്്ിടൊട്ത്്ത.്
1968ലാണ്ഉസമ്ാന്്ടൊയആദയ്മായി

സട്ത്െ്ടര്ോഫികളിച്്ത.്ടൊഴിട്ക്ട്
എവിഎംഅക്്ാദമിയില്ടേയാണ്അടദ്്
ഹംരശ്ദ്്ിക്്ടപ്്ട്ന്്ത.്ഒര്കാലത്്്മല
ൈാെിടലഅെിയടപ്്ട്ന്്ടസവന്്സ്ഫ്
ടട്ോള്് താരം ക്േിയായിര്ന്്് ഉസമ്ാ
ന്്ടൊയ.യംഗ് ൊലടഞ്്ര്്സില്ടേയായി
ര്ന്്്ഫ്ട്ടോള്്െീവിതത്്ിന്ത്േക്്ം.
പിന്്ീട്സംസ്്ാനജ്നിയര്് േീമില്്കളി
ച്്്.1970-80കാലഘട്്ടത്ി്ല്്മികച്്സ്
ടറ്്പ്്ര്്ൈാക്്്.1973ല്്ടകരളംസടത്്െ്
ടര്ോഫികിരീേംടനേിയടപ്്ള്്ൈാക്്്ബല
നില്്കളിച്്അത്വടരമിഡഫ്ീല്്ഡില്്ക
ളിച്്ഉസമ്ാടനഅന്്ടത്്ടകരളടൊച്്്
ബസമണ്്സ്ദ്്ര്് രാജ് പരീക്്ണടമന്്
നിലയില്്ൈാക്്്ബലനില്്കളിപ്്ിക്്്ക
യായിര്ന്്്. ഉസമ്ാട്്് കളികണ്്് ടഡം
ടോടോവവിളിക്്്കയായിര്ന്്്.ടൊഴി
ട്ക്ടട്് മടറ്്ര് ടദശീയ താരം രപ്സന്്
ടൊടോപ്്ംടഡംടോയിടലക്്്ടോയി.ഗ
ള്്ഫില്് ടോയിഅവിടേ സര്്ടവ്്യൊയി
ടോലിടെയത്.്
െിട്്യര്്ടമ്്്ിനടശക്്ംനാട്്ിടലത്്ിെി

ലക്്ബ്കള്്ക്്്പരിശീലനംനല്്കിവന്്്.
ഉസമ്ാട്്്നിരയ്ാണത്്ില്്മ്ഖയ്മരന്്്ിപി
ണൊയി വിെയന്് അന്ടോെനം ടരഖ
ടപ്്ട്ത്്ി.ഭാരയ് രസ്ാങ്്ികംകദീെ.ടൊഴി
ട്ക്ട് കണ്്ംപെമ്്ില്് കൈെേക്്ം നേ
ത്്ി.

ആനരേഴ്സനാക്തമങ്്ിൽ എനിക്്്മാക്ം: ശ്ശീശാന്്്
ടൊച്്ി:ഐപിഎല്്ഒത്്്കളിയ്മായിൈന്്ടപ്്ട്്്ലഭിച്്വില
ക്്്കാലാവധിഈമാസംടസപറ്്്ംൈെില്്അവസാനിക്്ാനിരി
ടക്,്വീണ്്്ംഇന്്്യന്്േീമിനായികളിക്്്ടമന്്ആത്്വിശവ്ാസം
രപ്കേിപ്്ിച്്് മലയാളിതാരംഎസ.് രശ്ീശാന്്്. 37ാംവയസ്്ിലം്
സ്്ിരതടോടേകളിക്്്ന്്ഇംല്്ീെ്ടപസ് ൈൗളരെിമ്്ിആ
ന്്ടഡഴ്സനാണ്തട്്്മാത്കടയന്്്ംഅടതരപ്ായക്്ാരനായ
രശ്ീശാന്്് ടവളിടപ്്ട്ത്്ി.അവസാനശവ്ാസംവടര രപ്തീക്്
ബകവിേര്ടതന്്്അച്്ട്്്ഉപടദശമാണ്തട്്്വഴികാട്്ിടയ
ന്്്ംഒര്അഭിമ്ഖത്്ില്്രശ്ീശാന്്്പെഞ്്്.ടൊടോണബവ

െസ്ൈാധയ്ടേപശ്്ാത്്ലത്്ില്്എല്്ാവരം്സര്്ക്്ാരിട്്്നി
ര്്ടദ്്ശങ്്ള്്പാലിച്്്സ്രക്്ിതരായിരിക്്ാനം്രശ്ീശാന്്്ആവ
ശയ്ടപ്്ട്്്.
2013ടലഐപിഎല്്വാത്വയപ്ിട്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്രശ്ീ

ശാന്്ിന്ൈിസിസിഐആെീവനാന്് വിലക്്ാണ്ഏര്്ടപ്്ട്
ത്്ിയിര്ന്്ത.്എന്്ാല്്,പിന്്ീട്സ്രപ്ീംടൊേതിയ്ടേഇേടപേ
ലിടനത്േര്്ന്്്ൈിസിസിഐഓംബ്ഡ്സമ്ാന്്വിലക്്്ഏഴ്വ
ര്്െമായിക്െയക്്്്കയായിര്ന്്്.ഇതന്സരിച്്്ഈടസപറ്്്ം
ൈര്്മ്തല്്രശ്ീശാന്്ിന്വീണ്്്ംകളത്്ിലിെങ്്ാം.

വിംബിൾഡൺ റദ്്ാക്്്ം
ലണ്്ന്്: ടോകമഹായ്ദ്്കാലഘട്്ങ്്ള്്ക്്്ടശ
െംെരിരത്ത്്ിലാദയ്മായിവിംൈിള്്ഡണ്്െദ്്ാക്്്
ന്്്.ടൊവിഡ്മഹാമാരിയ്ടേപശ്്ാത്്ലത്്ില്്
കായികരംഗടത്്അവസാനടത്്അതയ്ാഹിതമാ
യിവിംൈിള്്ഡണ്്മാറ്കയാണ.്കാണികളില്്ാടത
വിംൈിള്്ഡണ്്നേത്്ാനായിര്ന്്്ഓള്്ഇംല്്ണ്്്
ടേന്്ീസ് ക്്ബ്്ിട്്് തീര്മാനടമങ്്ിലം് ഇടപ്്ഴ
ടത്്സാഹെരയ്ത്്ില്്അതം്സാധയ്മടല്്ന്്ാണ്
സ്െന.ഇന്്ടലഓള്്ഇംല്്ണ്്്ടേന്്ീസ്ക്്ബ്്ിട്്്
ബഹപ്്വര്്കമ്്ിറ്്ിവിംൈിള്്ഡണ്്െദ്്ാക്്ാന്ള്്
തീര്മാനടമട്ത്്തായാണ്സ്െന.ജ്ണ്്29മ്ത
ല്്ജ്ബല12വടരയാണ്വിംൈിള്്ഡണ്്നേടക്്
ണ്്ത.്രണ്്ാംടോകമഹായ്ദ്്ത്്ിട്്്പശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്1940മ്തല്്45വടരവിംൈിള്്ഡണ്്നേത്്ി
യിര്ന്്ില്്.1915-18കാലഘട്്ത്്ിലം്ടോകയ്ദ്്
ടത്്ത്്്േര്്ന്്്വിംൈിള്്ഡണ്്നേന്്ിര്ന്്ില്്.ടൊ
വിഡ്വയ്ാപനത്്ിട്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ടൊയില്്
നേടക്്ണ്്രഫ്ഞ്്്ഓപ്്ണ്്ൊംപയ്ന്്െിപ്്്ടസപറ്്്ം
ൈെിടലക്്്മാറ്്ിയിര്ന്്്.അതിനിടേ,യ്എസ്ഓ
പ്്ണ്് നേക്്്ന്് നയ്്ടോര്്ക്്ിടല ടൊര്്ട്്്കളില്്
ആശ്പരത്ിസംവിധാനടൊര്ക്്ാടൊര്ങ്്്കയാ
ണ.്യ്എസ്സര്്ക്്ാര്്.
ഇ റ്്ാ ലി യ ന്് ലീ ഗ് 
ഉണ്്ാകില്്
ടോം:ടൊവിഡ്ഏടെനാശംവിതച്്ഇറ്്ലിയില്്സീ
രിഎമത്്രങ്്ള്്െദ്്ാക്്്ം.ഇക്്ാരയ്ത്്ില്്ഉേന്്
തീര്മാനമ്ണ്്ാവം്.ക്്ബ്്്കളം്സ്ടോണ്്ടസഴ്സ്
മായ്ള്്െര്്ച്്കള്്സീരീഎഅധിക്തര്്ത്േര്ക
യാണ.് സീസണ്് ടവടണ്്ന്്്ടവയക്്്ാന്ള്്ആ
ടോെനകള്്ഇറ്്ാലിയന്്ഫ്ട്ടോടളഴ്സ്അടൊ

സിടയെന്്ടനരടത്്ആരംഭിച്്ിര്ന്്്.കഴിഞ്്ദി
വസംഎഐസിരപ്സിഡ്്്്ഡാമിയാടൊടോമസി
ഇക്്ാരയ്ംസ്െിപ്്ിക്്്കയം്ടെയത്ം്.നിലവില്്
ഏരപ്ില്്മ്ന്്്വടരയാണ്സീരീഎമത്്രങ്്ള്്നി
ര്്ത്്ിടവച്്ിരിക്്്ന്്ത.്12മത്്രങ്്ളാണ്ഇനിലീ
ഗില്്ൈാക്്ിയ്ള്്ത.്യ്വ്്്സാണ്ടോയി്്്്പട്്ി
കയില്്മ്ന്്ില്്.63ടോയി്്്ാണ്അവര്്ക്്്ള്്ത.്
ലാസിടോരണ്്ാംസ്്ാനത്്്ണ്്്.ഇര്വരം്തമ്്ി

ല്്ഒര്ടോയി്്്്വയ്തയ്ാസമാണ്ള്്ത.്അത്ടൊ
ണ്്്തടന്് ലീഗില്് ടെതാക്്ടള രപ്ഖയ്ാപിടച്്ക്്ി
ല്്.ടൊവിഡ്വയ്ാപനടത്്ത്േര്്ന്്്ടോട്ക്യിഒ
ളിംപികസ്്്,യ്ടോകപ്്്,ടൊപഅടമരിക്്ത്േങ്്ി
യട്ര്്ണടമന്്്്കള്്അട്ത്്വര്്െടത്്ക്്നീട്്ിവ
ച്്ിര്ന്്്.ഇംല്്ീെ്രപ്ീമയര്്ലീഗ,്ലാലിഗ,ബ്ണ്്സ്
ലിഗ,രഫ്ഞ്്്ലീഗ്എന്്ിവടയല്്ാംതാതക്ാലികമാ
യിനിര്്ത്്ിവച്്ിരിക്്്കയാണ.്

ദ്യ് തി ക്്് വ ഴി തത ളി ച്് പ രി ശീ ല ക ന്് പി. പി. രോ ള്് വി ര മി ച്്്
സ് വോ ര്്ട് സ ്വല ഖ ക ൻ്്

ടൊച്്ി:സംസ്്ാനഅത്ലറ്്ിക്സ്േീമിട്്്െീഫ്പരിശീല
കന്്പി.പി.ടോള്്സര്്വീസില്്നിന്്്ഇന്്ടലവിരമിച്്്.
വിവിധസ്ക്ള്കളിലം്ടൊളജ്കളില്മായിനിരവധി
അന്്ാരാരട്്്,ടദശീയതാരങ്്ടളസ്ട്്ിച്്ടശെമാണ്സം
സ്്ാനംകണ്്മികച്്കായികപരിശീലകരില്്ഒരാളായ
ടോള്്വിരമിക്്്ന്്ത.്രാെയ്ംകണ്്എക്്ാലടത്്യം്മി
കച്്100,200മീറ്്ര്്ഓട്്ക്്ാരിയായദയ്്തിെദ്്ിട്്്ആദയ്കാ
ലപരിശീലകനാണ്ടോള്്.ടോപ്്ാലിടലടദശീയകയ്ാംപി
ല്്വച്്്നാന്റ് മീറ്്െില്് രശ്ദ്്യ്ന്്ിയിര്ന്് ദയ്്തിടയ
100,200മീറ്്റ്കളിടലക്്്തിരിച്്്വിട്കയം്ദയ്്തിയ്ടേ
സാടങ്്തികപ്്ിഴവ്കള്്തിര്ത്്്കയം്ടെയത്പരിശീല
കനാണ്ടോള്്.
35വര്്െടത്്കായികപരിശീലകെീവിതത്്ിനാണ്ഇ

ടപ്്ള്്ടൊതമംഗംഎം.എ.ടൊളെില്്വച്്്തിരശീലവീ

ണിരിക്്്ന്്ത.്ടകരളസ്ടോര്്ട്സ്കൗണ്്സിലിട്്്കീ
ഴില്ള്്കാല്്വരിമൗണ്്്സ്ക്ള്്,ടൊട്്യംടസന്്രേ്ബല
സഡ്്സ്ടോര്്ട്സ്ടോസ്്്്ല്്,എെണാക്ളംടസന്്രേ്ബല
സഡ്്സ്ടോര്്ട്സ്ടോസ്്്്ല്്,പാലാടസ്്്്ടോമസ്ടൊ
ളജ,്െങ്്നാടശരിഅസംപെ്ന്്ടൊളജ,്ടൊതമംഗലം
എംഎടൊളജ്ത്േങ്്ിനിരവധിഇേങ്്ളില്്പരിശീലക
നായിടസവനമന്െഠ്ിച്്ടോളിട്്്കീഴില്്നാന്ടോളം
ടദശീയ,അന്്ര്്ടദശീയടമഡല്കള്്ശിെയ്ര്്ടനേിയിട്്്
ണ്്്.
സ്ക്ള്്പഠനകാലത്്്ഫ്ട്ടോളൊയിര്ന്്ടോള്്

1984ല്്അങ്്മാലിത്െവ്ര്്എംഎഎച്്്എസിലായിര്ന്്്
കായികപരിശീലകനായിെീവിതംത്േങ്്്ന്്ത.്പിതാവാ
യമാടസ്്്്ഴ്സ്അത്ലറ്്ിക്താരംവി.എ.പടര്താസാണ്ത
ടന്്കായികരംഗടത്്ക്്്വഴിതിരിച്്്വിട്്ടതന്്്ടോള്്
പെഞ്്്.സംസ്്ാനതലത്്ില്്നാന്റ്മീറ്്െില്്മത്്രി
ച്്്പരിെയമ്ള്്ടോള്്ഒടരസമയംഅത്ലറ്്്ംപരിശീല
കന്മായി.ടകരളടത്്രപ്തിനിധീകരിച്്്നാല്ടദശീയമീ

റ്്്കളില്്പടങ്്ട്ത്്ടോള്്1991ല്്എന്്ഐഎസ്സര്്ട്്ി
ഫിക്്റ്്്സവ്ന്്മാക്്ിസ്ടോര്്ട്സ്കൗണ്്സില്്പരിശീല
കനായി.ആദയ്ടോസ്്്്ിങ്2001ല്്കാല്്വരിമൗണ്്ിലായി
ര്ന്്്.പിന്്ീട്വിവധടൊളജ്കളിലം്സ്ടോര്്ട്സ്ടോ
സ്്്്ല്കളില്മായിമികച്്ടനട്്ങ്്ള്മായിതിളങ്്ി.വി.ടക.
വിസമ്യ,മ്ഹമ്്ദ്അജമ്ല്്,ടക.എസ.്രപ്ണവ,്ടക.രംഗ,
സിനിവര്്ഗീസ,്സച്്ിന്്ൈിന,്ഓംകാര്്നാഥ്്,അന്്രിച്്
ടോയല്്ടോസഫ്ത്േങ്്ിധാരാളംമികച്്അത്ലറ്്്കടള
വാര്്ടത്്ട്ത്്പരിശീലകനാണ്ടോള്്.ഇടപ്്ള്്വിരമി
ക്്്ന്്്എങ്്ിലം്പരിശീലകനായിത്േരണടമന്്്ടൊത
മംഗലംഎംഎടൊളജ്അധിക്തര്്ആവശയ്ടപ്്ട്്ിട്്്ടണ്്
ന്്്ടോള്്ടമടര്ോവാര്്ത്്ടോട്പെഞ്്്.
കഴിഞ്്നാല്വര്്െമായിടോള്്ടൊതമംഗലംസ്ക്

ളില്്പരിശീലകനാണ.്ആല്വടസ്്്്ടമരീസ്സ്ക്ളില്്
അധയ്ാപികയായവിന്്സി ടൊളാണ് ഭാരയ്.ആന്്ടമരി
ടോള്്,ടോസഫ്ടോള്്,രക്ിസ്്്്ിടോള്്എന്്ിവര്്മക്്ളാ
ണ.്പി.പി. പോളംു ശിഷയുയായ വി.കെ. വിസമ്യയംു.

രോഹിത് വക 
80 ലക്്ം
മം്ബൈ:ടൊടോണബവെസ്വയ്ാപനംതേയാന്ള്്
ടോരാട്്ത്്ിന്സംഭാവനയ്മായിഇന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്്താ
രംടോഹിത്ശര്്മയം്.വിവിധഫണ്്്കളിടലക്്ായിആ
ടക80ലക്്ംര്പയാണ്ടോഹിത്സംഭാവനടെയത്ത.്
ഇതില്്45ലക്്ംര്പരപ്ധാനമരന്്്ിയ്ടേടകടയഴ്സ്ഫ
ണ്്ിടലക്്്ം25ലക്്ംര്പമഹാരാരട്്്സര്്ക്്ാരിട്്്ദ്
രിതാശവ്ാസ നിധിയിടലക്്്ം നല്്കം്. രാെയ്ടൊട്്്ക്്്
ടോകഡ്ൗണ്്രപ്ഖയ്ാപിച്്ടോടേപട്്ിണിയിലായആള്
കടളസഹായിക്്ാനായിആരംഭിച്്'ടൊമാടറ്്ഫീഡി
ങ്ഇന്്്യ'കയ്ാംടപയിന്്അഞ്്്ലക്്ംര്പനല്്കം്.ടശ
െിക്്്ന്്അഞ്്്ലക്്ംര്പടോട്്ല്കള്്ഉള്്ടപ്്ടേഅ
േച്്ിട്്ടോടേപട്്ിണിയിലായടതര്വ്നായക്്്ള്ടേടക്്
മത്്ിനായാണ.്'നമ്്്ടേരാെയ്ംപഴയപേിആടകണ്്ത്
നമ്്്ടേആവശയ്മാണ.്
അതിന്ള്്ഉത്്രവാദിത്്വം്നമ്ക്്ാണ.്രപ്ധാനമ
രന്്്ിയ്ടേടകടയഴ്സ്ഫണ്്ിടലക്്്45ലക്്വം്മഹാരാ
രട്്്മ്ഖയ്മരന്്്ിയ്ടേദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിടലക്്്25ല
ക്്വം്ഫീഡിങ്ഇന്്്യകയ്ാംടപയിന്അഞ്്്ലക്്വം്
ടതര്വ്നായക്്്ള്ടേടക്്മത്്ിന്അഞ്്്ലക്്വം്ന
ല്്കിഞാന്്എട്്്എളിയദൗതയ്ംനിര്്വഹിച്്്.നമ്്്ടേ
ടനതാക്്ള്്ക്്്പിന്്ില്്ഒന്്ായിഅണിനിരന്്്അവ
ടരപിന്്്ണയക്്്ാം'രപ്ധാനമരന്്്ിനടരരദ്്്ടൊദി,മഹാ
രാരട്്്മ്ഖയ്മരന്്്ിഉദ്്വ്താക്്ടെഎന്്ിവടരോഗ്ടെ
യത്്ടോഹിത്ക്െിച്്്.ഇന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്്േീംനായകന്്വി
രാട്ടൊഹ#്ലിയം്ഭാരയ്യം്ടോളിവ്ഡ്താരവ്മായ
അന്െ്കശര്്മയം്സാമ്്ത്്ികസഹായംരപ്ഖയ്ാപിച്്ി
ര്ന്്്.
അടതസമയം,ത്കടവളിടപ്്ട്ത്്ിയിടല്്ങ്്ിലം്ഇര്

വരം്ടെര്്ന്്്മ്ന്്്ടൊേിടോളംര്പനല്്കിയതായാ
ണ്െിടപ്്ര്്ട്്്.സ്പ്്ര്്താരംസച്്ിന്്ടേന്്ഡ്ല്്ക്്ര്്(50
ലക്്ം),സ്ടരെ്ടെയ്ന(52ലക്്ം),അെിന്്കയ്രഹാ
ടന(10ലക്്ം)ത്േങ്്ിയവരാണ്സംഭാവനരപ്ഖയ്ാപിച്്്
രംഗടത്്ത്്ിയരക്ിക്്റ്്്താരങ്്ള്്.
എം.എസ.്ടോണിഒര്ലക്്ംര്പഒര്എന്്െിഒവഴി
യം്നല്്കി.ൈിസിസിഐരപ്സിഡ്്്്സൗരവ്ഗാംഗ്ലി
50ലക്്ംര്പയ്ടേഅരിയം്ഇര്്ഫാന്്പഠാന്്യ്സഫ്
പഠാന്്സടോദരന്്മാര്്4000മാസ്ക്കളം്സംഭാവന
ടെയത്.്ഇവര്്ക്്്പ്െടമഇന്്്യന്്രക്ിക്്റ്്്കണ്്ടര്ോള്്
ടോര്്ഡ്(ൈിസിസിഐ)വിവിധസംസ്്ാനഅടൊ
സിടയെന്കള്ടേസഹകരണട്ത്ടേ51ടൊേിര്പ
യം്രപ്ധാനമരന്്്ിയ്ടേടകടയഴ്സ്ഫണ്്ിടലക്്്നല്്കി
യിര്ന്്്.

വോണിന്്് നെസ്്്്് ഇലവൻ
സിഡ്നി:ഏറ്്വം്മികച്്ഓസ്
ടര്േലിയന്്ടേസ്്്്്ഇലവന്മായി
സപ്ിന്് വിസമ്യം ടെയന്്്
ടോണ്്.ഒടട്്ടെഅത്്്തങ്്ള്
ള്്േീമില്്സ്്്്ീവ്ടോക്്്ംെിക്്ി
ടോണ്്ിംഗിനം് പകരം ഇതി
ഹാസതാരംഅലന്്ടോര്്ഡ
ടെയാണ് നായകനായി ടതര
ട്ഞ്ട്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.്മാതയ്്
ടഹയഡ്ടനയം് മിച്്ല്് ടല്്റ്്
െിടനയ്മാണ്ടോണ്്ഓപ്്ണ
ര്്മാരായി ടതരട്ഞ്ട്ത്്ത.്
വോൺ ഇലവൻ: മാതയ്് ടഹ
യഡ്ന്്, മിച്്ല്് ടല്്റ്്ര്്, െിക്്ി
ടോണ്്ിംഗ,്മാര്്ക്്്ടോ,അല
ന്് ടോര്്ഡര്്(നായകന്്),സ്്്്ീ
വ്ടോ,ആദംഗില്്രക്ിസ്്്്്,േിം
ടമയ,് ടെയ്സണ്് ഗില്്ിസപ്ി,
രര്്സ്െീഡ,്ടല്്ന്്മരഗ്ാത്്്.



തൊചുുി:തൊവിഡ-ു19മുെംകയറുുുമതിനിെചുുയോ
തട തചമുുീൻുു കർുുഷകർുുകുു് നഷുുയമറുനുുു. യവന
ൽുുകുുാെതചമുുീൻുുതകടുുുകളുതടകാൊവധിഅവ
സാനികുുാൻുുആഴചുകൾുു മാടതുംൈാകുുി.വിള
തവടുപുു്ഒഴിവാകുുാനംുകഴിയാതുുസാഹചരയു
തുുിൊണുഇവർുു.

ഏറുുവംു കുടുതൽുു
വിെ െഭിചുുിരുനുുകാരതചുു
മുുീൻുു എടുകുുുനുുതു തൊതുുവയുാപാരികൾുു യനര
തതുുതതനുുഅവസാനിപുുിചുുിരുനുുു.കുടാതതനാര
ൻുു,ചുടൻുുതുടങുുിയഇനങുുളംുപുറംവിപണിയി
യെകുു്എതുുികുുാൻുുകഴിയാതുുസാഹചരയുമാണ.ു
ഇവകുറഞുുവിെയകുുു്ടപുായദശികവിപണിയിൽുു
വിറുുഴികുുുക മാടതുമാണു യോംവഴി.കുറഞുുവിെ
യകുുുുംഇവവാങുുാൻുുപെരംുതയാറാവുനുുിതലുുനുു
താണുടപുശുനം.450രുപവതരകിയോടരുാമിനുവിെ
െഭിചുുിരുനുുതചമുുീൻുുഇയപുുൾുു200രുപനിരകുുിൊ
ണുവീടുകളിൽുുഎതുുിചുുുവിൽുുകുുുനുുത.ു
തകടുുുകളിലംുമറുുുംതചമുുീനുകൾുുതകുുപുുംവളരു
നുുകരിമീൻുു,തിൊപുുിയ,പുമീൻുുതുടങുുിയമീനുക
ളാണ.ുഇവയകുുു്ഈസമയതുു്നലുുവിെയംുെഭി
കുുാറുണുു്എനുുാൽുുഇയപുുൾുുനയുായമായവിെയോ
ലംുെഭികുുാതുുസാഹചരയുമാണതടുത.ഉണകുുിസു
കുുികുുാവുനുുഏകഇനമായതതളുുിതചുുമുുീൻുു.പെ
രംുഅതുുരതുുിൽുുസംസ്കരിചുുുതുടങുുിയിടുുുണുു്.
തൊതുുതുുിൽുുതചമുുീൻുുവാങുുിഉണകുുുനുുവൻുുകി
ടകുുാർുുഇയപുുൾുുഇടപാടിൽുുനിനുുുവിടുുുനിൽുുകുുുക
യാണ.ുവാഹനസൗകരയുമിലുുായമുയംുതോഴിൊളിക
തളകിടുുാനുളുുരുദുുിമുടുുുമാണുകാരണം.
പരമുുരാരതതചമുുീൻുുവയുവസായയമഖെവൻുുടപു
തിസനുുിയാണു യനരിടുനുുതതനുു് യകരളഅകവുാ
ഫാർുുയമഴുസ്തഫഡയറഷൻുുമുഖയുമടനുുുികു്ുനൽുുകിയ
നിയവദനതുുിൽുുചുണുുികുുാടുുുനുുു.കയറുുുമതിനിനുു
യോതടടപുായദശികവിപണിമാടതുമായിരുനുുുഏക
ആടശുയം.എനുുാൽുുയോകഡുൗൺുുടപുഖയുാപിചുുയോ
തടഅതംുഅടഞുുഅവസുുയിൊയി.

2020ഏടപുിൽ1രധുൻ സാമ്്ത്്ികം 11

വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:29,468.49(+1028.17)
NIFTY:8,597.75(+316.65)

ഡോ ള രുു 75.73
യ ുഡോ 82.85
പൗ ണുു് 93.45
സവുി സഫ്രുാ ങുു് 78.10
സിം ഗ പുുു രുു ഡോ ള രുു 53.08 
ഓ സഡ്ഫുേ ലി യ നുു 45.98 
ക ഡേ േി യ നുു 53.05
ബ ഹ േി നുു ദി ോ രുു 200.22
ക ുവൈ റുു് ദി ോ രുു 239.55
ഒ മാ േി േി യാ ലുു 195.55
സൗ ദി േി യാ ലുു 20.08
യ ു എ ഇ  ദി രുുഹം 20.54
ഖ തുു രുു 20.49

സവുർണം 
30,640

തവളിതചുുണുു:മിലുുിങു 16,900
തവളിതചുുണുു 15,500
തകാടപു 10,390-11,200
പിണുുാകു്ുഎകസുത്പലുുർുു 2400
പിണുുാകു്ുയറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅൺുുരാർുുൈിൾുുഡു29,800
പുതിയകുരുമുളകു 28,800
കുരുമുളകുരാർുുൈിൾുുഡു 31,800
ചുകു്ുമീഡിയം 26,500
ചുകു്ുതൈസു്ുുു 27,500
മഞുുൾുുനാടൻുു ഇലുു
യസെം-ഈയറാഡു7200-7600
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അടയകുുുനയുു 24,000- 25,000
അടയകുുുഓൾുുഡു25,000-26,000
പഞുുസാര 3620
മുളകു 15,000-27,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
തചറുപയർുു 9500-10,500
കടെ 5100-6300

മുതിര 4000
എളു്ു 14,000-15,000
മലുുി 7600-19,000
പചുുരിനമുുർുു22600-3400
പുഴുകുുെരി(ജയ)3400-3500

ജാതികുുതതാണുുൻുു(കിയൊ)200-240
ജാതികുുതതാണുുിലുുാതുുതു(കിയൊ)

400-450
ജാതിപടതുിമഞുു-ചുവപു്ു(കിയൊ)

1000-1300
ടരുാമുുു(കിയൊ) 550

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്5യടുരഡു
11,200-11,700

റൈർുുആർുുഎസ്എസ്4യടുരഡു12,000
ഒടുുുപാൽുു 7500
ൊറുുകസു് 7,500
സവുർുുണം 30,640
പാംഓയിൽുു 7450

മംുബൈ: തൊവിഡ-ു19
യോകുു്ഡൗൺുുമുെംഇ
നുുുയയിതെവൻുുയൊർുുപുു
യററുുുകളംു കടൈാധയുത
യുതടകുരുകുുിയെകു്ുനീ
ങുുുനുുു.വെിയകമുുനി
കൾുുഎടുതുുിടുുുളുു15ടടുി
െയുൺുുരുപവായപുയുതട
പകുതിയിെധികംഅപകടയമഖെ
യിൊകാനുളുുസാധയുതചുണുുികുുാ
ടുുുനുുറിയപുുർുുടു്ുപുറതുുുവനുുു.
റിയപുുർുുടുുിതെവിശകെന ടപുകാ
രംഇനുുുയൻുുഓഹരിവിപണിയിൽുു
െിസു്ുുുതചയതുിടുുുളുു201സാമുുതുുി
യകതരവിഭാരകമുുനികളുതടധന
സുുിതിയിൽുു കനതുു ഇടിവാണ.ു
2020-21തനുുുആദയുപകുതിയിൽുുവ
രാൻുു യോകുനുുത.ു തൊറയടുുറിയ
തുുിതനുുുകാൊവധികഴിഞുുാലംു
വായപുാതിരിചുുടവുഇതുമുെംമുട
ങുുിയയകുുും. എൻുുടിപിസി, പവ
ർുുടരുിഡ,ുടാറുുസുുുുീൽുു,അദാനിപവർുു,
തജഎസഡ്ബുുുയുസുുുുീൽുു,യുപിഎൽുു,
സുുുുീൽുുഅയോറിറുുി ഒഫു ഇനുുുയഎ
നുുിവയുമുണുു്വരുനുുപാദങുുളിൽുു
ഇടപുകാരം സാമുുതുുിക ടപുതിസ
നുുി യനരിടാൻുുസാധയുതയുളുു വ
മുുനുുാരുതടപടുുികയിൽുു.
2019തസപറുുുംൈർുു30അവസാന
തതുുകണകുുനുസരിചുു് 14.9 ടടുിെയു
ൺുുരുപയാണുഈ201 കമുുനിക
ളംുയചർുുനുു്കടംഎടുതുുിരുനുുത.ു
മുൻുുസാമുുതുുികവർുുഷതതുുഅടി
സുുാനതപുുടുതുുി4.1ശതമാനംആ
യിരുനുുുവർധന.787കമുുനികളു
തടതൊതുുംവായപു2019തസപറുുും
ൈർുുഅവസാനം24.2ടടുിെയുൺുുരുപ
യായിരുനുുു.ഈ സാമുുതുുിക വ

ർുുഷതതുുആദയുഒമുുതു
മാസങുുളിൽുു(2019ഏ
ടപുിൽുു-ഡിസംൈർുു കാ
െയളവിൽുു) 1.48 ടടുിെയു
ൺുുരുപയാണുഈക
മുുനികൾുുആതകപെി
ശയിനതുുിൽുു തചെവ
ഴിചുുത.ു

വായപുതയടുകുുുനുുവരുതടപെി
ശയകുു്ുമുനു്ുമാസതതുുതൊറയടുുറി
യംആർുുൈിഐഅനുവദിചുുയോ
തടഅടുതുുമുനുു്മാസകുുാെയതുു
കു്ു35,000യൊടിരുപയുതടപെിശ
അടയകുുുാതിരികുുാൻുുഈകമുുനി
കൾുുകുുുസാധയുമാകംു.അടചുുുപുടുു
ൽുുമുെംവരുമാനതുുിലംുൊഭതുുി
ലംുഇടിവുണുുാകയവപെിശതൊറ
യടുുറിയംസാമുുതുുികആശവുാസം
നൽുുകംു.യോകു്ുഡൗൺുുമുെംവരു
മാനംഇടിഞുുതിനാൽുുഎയർുുബെ
ൻുുസ,്യോടുുൽുു,ടുറിസം,മാൾുു,സം
ഘടിത റീതടുയുുൽുു, മൾുുടുുിപുുകുസ,് റ
യറുുുുറനുു്ുതുടങുുിയയമഖെകളിതെ
120 യൊർുുപുുയററുുുകളുതട യററുുിങു
ടകുിസിൽുു അവയോകനം തചയതു
യപുുൾുു 81 എണുുതുുിതനുുു തെവൽുു
തായഴകുുുയോയി.39കമുുനികളു
തട യററുുിങുആണുനിെനിർുുതുുിയ
ത.ു യവൾുുഡുഇകുുയോമികു യോറ
തുുിതനുുു റിയപുുർുുടുു് അനുസരിചുു്,
ആയോളതെതുുിൽുു ഏകയദശം 3
ൈിെയുൺുു യപർുു ഏതതങുുിലംു തര
തുുിലുളുു യോകുു്ഡൗണിൊണ.ു
അതായതു യോകജനസംഖയുയുതട
40ശതമാനംയപർുുനിഷ്ടകുിയരായി
രികുുയവ കുതുുതനയുളുു ഇടിവാ
ണു ആയോള സാമുുതുുിക ടപുവ
ർുുതുുനങുുളിലുണുുാകുനുുത.ു

വ നുു ക മുു നി ക ളംു 
ക ട ബാ ധയു ത യി ലേ കു്ു 

തൊചുുി:യോകു്ുഡൗ
ൺുു കാെയളവിൽുു
യോസു്ുുുഓഫിസുക
ളിൽുുഅടിസുുാനത
പാൽുു,സാമുുതുുിക
യസവനങുുൾുു െഭയു
മാകംു.തപാൽുുശംു
ഖെവഴിഅ
വശയുവസത്ു
കുുൾുു വിതര
ണം തചയുുു
നുുതിനായിരികുുും മുൻുുര
ണനനൽുുകുക.യോസുു്ുുഓ
ഫിസ്യസവിങസു്ൈാങു്ു,ഇ
നുുുയ യോസുു്ുു യപയതുമനുു്ുസ്
ൈാങുു്എനുുിവവഴിപണം
പിൻുുവെികുുാനംു നിയകുു
പികുുാനംുകഴിയംു.
ഏതുൈാങുു്അകുുൗണുുി
ൽുുനിനുുുംപണംപിൻുുവെി
കുുുനുുതിനായി എടിഎം
സൗകരയുവംു ആധാർുു അ
ധിഷഠ്ിത യപതമനുു്ു സംവി
ധാനവംുയോസുു്ുുഓഫിസു
കളിൽുു ഒരുകുുിയിടുുുണുു്.ജീ
വനകുുാരുതടയംു ഉപയോ
കുുാകുുളുതടയംു സംരകുു
ണം ഉറപുുു വരുതുുുനുുതി
നായിസുരകുു മാനദണുു
ങുുൾുുപാെിചുുുതൊണുുാണു
തപാൽുുവകുപുു്യസവനങുു
ൾുുെഭയുമാകുുുനുുത.ു

ലോസു്ുുുഓഫീസ്
ഓണുുവീലുു
അടിസുുാനതപാൽുുയസ
വനങുുൾുു െഭയുമാകുുുനുുതി

നായിതപാൽുുവകുപു്ുയകര
ളസർുുകുുിളിൽുു യോസുു്ുുഓ
ഫിസ്ഓൺുുവീൽുുപദുുതിന
ടപുുിൊകുുിതുടങുുിയിടുുുണുു്.
യസവിങുസ്ൈാങുു്അകുുൗ
ണുുിൽുുപണംനിയകുുപികുു
ൽുു,പിൻുുവെികുുൽുു,തപാൽുു
ഇൻഷവുറസ് ടപുീമിയംഅട
യകുുുൽുു, രജിസയ്ടുടഡു യോ
സുു്ുു, സപ്ീഡു യോസുു്ുു, ഇ
െകുയടുോണികുമണിഓഡർുു
തുടങുുിയഅടിസുുാനയസ
വനങുുൾുു ആണു ഇതുുര
തുുിൽുുെഭയുമാകുുുക.
നിെവിതെ സാഹചരയും
പരിരണിചുു് മാർുുചുുിതെ ഇ
ൻഷവുറൻുുസ് ടപുീമിയംഅട
യകുുുാനുളുുസമയപരിധി
നീടുുിയതായിതപാൽുുവകു
പുു് അറിയിചുുു. മാർുുചുുിതെ
യോസുുുുൽുുബെഫുഇൻഷവുറ
സ്(പിഎൽുുഐ),ടരുാമീണ
യോസുുുുൽുുബെഫുഇൻഷവുറ
ൻുുസ് (ആർുുപിഎൽുുഐ)
ടപുീമിയം പിഴ കുടാതത
2020ഏടപുിൽുു30വതരഅട
യകുുുാം.

കസവനത്്ിന്തയാറായി
കോസ്്്്്ഓഫിസ്കള്്

തിരുവനനുുപുരം:തൊവിഡുടപുതിയോധനടപ
ടികതളതുടർുുനുുുചരകുുുനീകുുംതടസതപുുടുുയോ
തടവളർുുതുുുമുരങുുൾുുകുുുളുുഭകുുണതുുിനംു
കുുാമംതുടങുുി.കാെിതുുീറുു,യൊഴിതുുീറുുവിത
രണംപെയിടതുുുംമുടങുുി.കാെിതുുീറുുനിർുുമാ
ണതുുിനുളുുഅസംസ്കുതവസത്ുകുുൾുുതമി
ഴുനാടുുിൽുുനിനുുാണുവരുനുുത.ുഇതംുമുടങുുി.
ബവയകുുലംുപുലുുുംഎതുുികുുാനംുടപുയാസംയനരിടുനുുുണു്ു.
സർുുകുുാരിതനുുുകാെിതുുീറുുഫാകറുുുറിയിൽുുനിനുുുളുുവാഹനങുുൾുുയോ
ലംുതടയുനുുതായംുപരാതിയുണു്ു.സർുുകുുാർുുവാഹനങുുൾുുഅയചു്ുഅസം
സ്കുതവസത്ുകുുൾുുഎതുുികുുാനാണുടശുമതമനുുുമുരസംരകുുണവകുപു്ു
അധികുതർുുഅറിയിചുുു.

വളര്്ത്്്മ്ഗങ്്ളച്ടഭക്്ണത്്ിനം്ക്്ാമം

നയുുഡൽുുഹി: ഇനുുുയയുതട വള
ർുുചുുനിരകു്ുകുറചു്ുനയുുയോർുുകു്ു
ആസുുാനമായഎസ്ആൻഡു
പിയലുുൈൽുുയററുുിങ.ുഅവരുതട
വിെയിരുതുുെിൽുു നിെവിതെ
സാഹചരയുതുുിൽുു3.5ശതമാന
മായിവളർുുചുുാനിരകു്ുകുറയംു.
പെിശനിരകുുും സർുുകുുാർുു ഉ
യതുുജക നടപടികളംു കുറചുു്
ആശവുാസംനൽുുകുനുുുതണുുങുുി
ലംു, ഡിമാൻുുഡു കുറയുനുുതു
ഗുണകരമാവിതലുനുുു്റിയപുുർുുടുു്
പറയുനുുു.
യോകു്ുഡൗൺുുടപുഖയുാപികുുു
നുുതിനുമുമു്ുരണുുാഴചുമുമു്ുഇ
നുുുയയുതടഅടുതുുസാമുുതുുി
കവർുുഷതതുുവളർുുചുുാനിരകുു്
കുറയുതമനുു് ഇവർുു വിെയിരു
തുുിയിരുനുുു.അനു്ു5.7ശതമാ
നതുുിൽുുനിനു്ു5.2ശതമാനമാ
യികുറചുുിരുനുുു.അതാണുഇ
യപുുൾുുവീണുുുംകുറചുുിരികുുുനുു
ത.ു "ടപുധാനകാരണം തൊവി
ഡ-ു19തനുുു വയുാപനവംു അതി
തനുുുഫെമായിഏടപുിൽുു14വതര
രാജയുവയുാപകമായിയോകു്ുഡൗ
ൺുുഏർുുതപുുടുതുുിയതംു മികുു
സാമുുതുുിക, വാണിജയു ടപുവ
ർുുതുുനങുുതളയംുതകർുുതുുുഎ
നുുാണു റിയപുുർുുടുുിൽുു പറയു
നുുത.ു

വളര്്ച്്ാനിരക്്ില്്
വന്്ഇടിചവന്്്
എസ്ആനഡ്രി

തൊചുുി:അനുുാരാഷ്ടടുവിപണിയിൽുുഎണുുവിെ17വർുുഷതതുുതാഴനുുുനിെ
വാരതുുിതെതുുിയിടുുുംരാജയുതതുുതപയടുടാൾുു,ഡീസൽുുവിെയിൽുു14ദിവസ
മായിമാറുുമിലുു.ടൈുൻഡുടകുുഡുവിെ4.9ശതമാനംഇടിഞു്ുൈാരെിനു23യോ
ളർുുനിെവാരതുുിതെതുുി.യുഎസ്തൈഞുു്മാർുുകുു് തവസുു്ുു തടകസുാസ്ഇ
നുുുർുുമീഡിയറു്ു3.9ശതമാനംഇടിഞു്ു20യോളർുുനിെവാരതുുിലുമാണുവയുാ
പാരംനടനുുത.ുരാജയുതതുുഎണുുവിപണനകുുമുുനികൾുുഎലുുാദിവസവംു
രാവിതെആറിനാണുവിെപുതുകുുിനിശുുയികുുുനുുത.ുശരാശരി10ബപസ
തയനുുനാമമാടതുമായകുറവാണുവരുതുുിയിരുനുുത.ുഎനുുാൽുുരണുുാഴചുയാ
യിനിരകുുിൽുുകുറവുവരുതുുാൻുുമടികുുുകയാണുഎണുുകുുമുുനികൾുു.ആ
യോളവിപണിയിൽുുൈാരെിനു140യോളറിയെതറയുണുുായിരുനുുയപുുഴുളുു
വിെയാണുരാജയുതു്ുഇയപുുൾുുതപയടുടാളിനംുഡീസെിനംുഈടാകുുുനുുത.ു

നര്്കോയില്്ഇടിഞ്്്;വിെക്റയക്്്ാചതകമ്്നികള്്

തൊചുുി:ആശങുുകൾുുകുുിടയിൽുുഇനുു്പുതിയ
സാമുുതുുികവർുുഷം.യോകതൊടുുാതകതൊവി
ഡുആടകുമതുുിൽുുസാമുുതുുികമായിതകർുുനുു
ടിയുയുപുഴാണുപുതിയവർുുഷംഎതുുുനുുത.ു
യകടദുുുസംസുുാനസർുുകുുാരുകളുതടബകതുുാ
ങുുിൽുുതിരിതകടടുാകുുിതെതുുാനുളുുവഴികളാ
ണുഈവർുുഷംവയുാപാരവയുവസായയോകംടപു
തീകുുികുുുനുുത.ു
ജിഎസട്ിപരിഷ്കരണതുുിനുയശഷംവിപു
െമായമാറുുമാണുപുതിയസാമുുതുുികവർുുഷ
തുുിൽുുവരുനുുത.ുതൊവിഡുമുെംഇനുു്സമ
ർുുപുുിയകുുണുുപെറിയടുുണുകളംുയോമുകളംുസ
മർുുപുുികുുാൻുുജുൺുു30വതരസാവകാശമനുവ
ദിചുുിടുുുണുു്.എങുുിലംുയകടദുുുൈജറുുിതെടപുധാന
നിർുുയദശങുുളംുജിഎസട്ിയിലംുകസുുുുംസ്ഡയുു
ടുുിയിലംുവരുതുുിയമാറുുങുുളംുഇനുുുമുതൽന
ടപുുിൊയിതുുുടങുുും. ടപുധാനമാറുുങുുൾുുചുവ
തട:

ആദായനികുതി
ആദായനികുതികുുുരണുുുമാർുുരം.ഒനുുുനി
െവിലുളുുത.ു വിവിധ ഇളവുകളംു കിഴിവുക
ളംുറിയൈറുുുംതുടരംു.ഈരീതിയവണുുവർുുകുു്
തുടരാം.അലുുാതുുവർുുകുു്യാതോരുകിഴിവംു
ഇലുുാതുുപുതിയരീതി.പുതിയരീതിസവുീകരി

ചുുാൽുുഎഴുപയോളംഇനംകിഴിവുകൾുുഇലുുാ
താകംു.അവയിൽുുചിെത:ു80സിനിയകുുപം,
വീടുുുവാടകഅെവൻുുസ,്ഭവനവായപുയുതടപ
െിശ,ഭവനവായപുയുതടമുതൽുുതിരിചുുടവ,ുെീ
വുടടുാവൽുുഅെവൻുുസ,്തമഡികുുൽുുഇൻുുഷവുറ
ൻുുസ്ടപുീമിയം,സുുുുാൻുുഡാർുുഡുഡിഡകുുൻുു,യസ
വിങസു്ൈാങു്ുപെിശ.
തചെവുകുറഞുു ഭവനപദുുതിയിൽുു 1.5 െ
കുുംരുപകുടിപെിശയിനതുുിൽുുകിഴികുുാം.
നിെവിതെകിഴിവുകൾുുകുുുപുറതമയാണിത.ു
ജിഎസട്ി12ൽുുനിനുു്18ശതമാനമാകുുിയതി
നാൽുു തൊബൈൽുു യോണിനു വിെ കുടംു.
ബകതൊണുുുനിർുുമികുുുനുുതീതപുുടുുികുുുനികു
തിഅഞുുിൽുുനിനുുു12ശതമാനമാകുുിയതുഇ
നുുുനടപുുിൊകംു.

ലകരളനികുതികളുു
യകരളൈജറുുിൽുു ടപുഖയുാപിചുുനികുതിമാറുു

ങുുളംുഇനുു്ടപുാൈെയുതുുിൽുുവരംു.സവുകാരയു
ടതുീവിെറുകൾുുകുുും കൺുുസട്ടുകുുൻുു വാഹന
ങുുൾുുകുുുംരണുുുശതമാനംനികുതികുടുുി.വി
ദയുാഭയുാസസുുാപനങുുളുതടവാഹനങുുൾുുകുുു
ബടുതമാസ നികുതിയിൽുു വർുുധന. ടടുാൻുുസ്
യോർുുടു്ുവാഹനങുുളിതെപരസയുതുുിനുളുുനി
കുതി.

ഭുമിയുനടനയുായവില
ഭുമിയുതടനയുായവിെവീണുുും10ശതമാനം
വർുുധിപുുിചുുതുനിെവിൽുുവരംു.വൻുുകിടതടുോജ
കറുുുുകൾുുകുുുസമീപംവിജുുാപനംതചയതുഭു
മികു്ുഇതിൽുുനിനുുു30ശതമാനംകുടിയവിെ
നിശുുയികുുും. തകടുുിടങുുളുതടആഡംൈരനി
കുതി വർുുധന നിെവിൽുു വരംു. 5000 രുപ,
7500രുപ,10000രുപ,12500രുപഎനുുിങുു
തനയാണുപുതിയനിരകു്ു.
യോകുുുവരവുഫീസിതെവർുുധനനിെവിൊ
കംു.ആധാരതുുിതെഓയോപടുുികയംുടപുയതുയ
കയുണിറുുായികണകുുാകുുിഫീസ്ഈടാകുുും.
വിയലുുജുഓഫീസിൽുുനിനുുുനൽുുകുനുുതോയകുു
ഷൻുുമാപുുിനു200രുപഫീസ്ഇനു്ുനിെവിൽുുവ
രംു.തണുുയപുുരുപകർുുപുുിനു100രുപയാകംു.അ
തുയോതെഭുമിസവുഭാവവയുതിയാനംവരുതുുാ
ൻുുവർുുധിപുുിചുുഫീസംുഇനു്ുനിെവിൽവരംു.

പതുിയ വർുുഷം, പതുിയ രീതികളുു 

വിശവ്ാസം,അതലല്്കലയ്ാണ്്
പി.ബി. ബാലു

സംരംഭക മികവു രാജയുാനുുരതെ
യുതുളം വളർുുതുുിയവരിൽുു മു
ൻുുനിരയിൽുു തതനുുയാണു കെയുാ
ൺുുസവുാമിമാരുതടസുുാനം.പടുുാ
യാലംു തോനുുായാലംുഏതായാ
ലംു"കെയുാൺുുസവുാമി'മാരുതടതെ
തപുുകുും ഒനുുുയവതറയാണ.ു വി
ശവുാസംഅതയലുുഎലുുാംഎനു്ുപറ
യാൻുു പഠിപുുിചുു ടൈുാൻുുഡുഅതാ
ണുമെയാളികുു്കെയുാൺുു.ആതുു
വിശവുാസതുുിൽുു പണിതതടുതുു
തോനുു്അതാണുടി.എസ.്കെയുാ
ണരാമൻുു.രാജയുതുുിതനുുുഅതിരു
കൾുുകടനുു്മെയാളിയുതടൈിസി
നസ്സാടമുാജയുംയോകതു്ുഎതുുി
ചുുൈിസിനസ്മാടനുുുികനാണുക
െയുാൺുുജവുയലുുഴസുിതനുുുസാരഥിയാ
യടി.എസ.്കെയുാണരാമൻുു.

കഥതുടങുുുനുുതു
122വരുുഷംമുനുുപു
122വർുുഷതതുുപാരമുുരയുമുണുു്
കെയുാൺുുടരുുപുുിതനുുുകചുുവടശംുഖ
െയകുു്ു.ഒരുതചറിയതുണികുുടയി
ൽുുതുടങുുിയആ കചുുവടം ഇനുു്
യോകതമങുുുംയോറുമുകളുളുുക
െയുാൺുുജവുയലുുഴുസ്എനുുവൻുുകിട
ൈിസിനസ്ടരുുപുുായിപരിണമിചുുി
രികുുുനുുു. മുതുുചുുൻുു ആരംഭിചുു
തചറിതോരു തുണികുുടയിൊയി
രുനുുുതുടകുും.അചുുതനുുുവിദയുാഭയുാ
സതുുിനുയശഷംആകടഅചുുനാ
ണുനടതുുിയത.ു12ാമതതുുവയസു
മുതൽുുഇനുുതതുുടീംകയുാപറുുുൻുുക
െയുാണരാമൻുു  കടയിൽുു യോയി
തുുുടങുുി.അതനുുതകുുഅചുുൻുുക
ടയിൽുുതചനുുാൽുുമസാെയോശവാ
ങുുിതുുരാംഎനുുുപറയംു.മസാെ
യോശ കിടുുും എനുു ഒറുു കാരണ
തുുാൊണുഅനു്ുകടയിൽുുയോകു
നുുത.ുഅങുുതനയോയിയപുുയിക
ടയോടംുകസുുുുയമഴുസിയോടംുവെി
യഇഷുുമായി.ബവകുയനുുരമാകു
യപുുൾുുഅചുുൻുുഞങുുതളടകുികുുറുു്
കളികുുാൻുു വിടംു. അങുുതന
1972ൽുുഎതനുുുയൊതളജുവിദയുാഭയുാ
സതുുിനുയശഷംമുനിസിപുുൽുുഓ
ഫിസ് യോഡിൽുു കെയുാൺുു തടകു
ബസുുുുൽുുസ്എതനുുരുകടതുടങുുി.
അതിതനുുുമുഴുവൻുുയമൽുുയോടുുവംു
എനികുുായിരുനുുു. തചറുപുുതുുി
യെകടയിൽുുയോയുളുുപരിചയം
ഉളുുതുതൊണുു്എനുുിൽുു ഒരുവി
ശവുാസംഉണുുായിരുനുുു.എനുുാലംു

ബവകുയനുുരംആകുയുപുൾുുഅ
ചുുൻുുഅനുുതതുുകണകുുുംതസയി
ലംു ഒതകുു യോകുുാനായി വരംു.
അങുുതന1972മുതൽുു1993വതര
ഞാൻുുആകടയിൽുുആയിരുനുുു.
1993 ഒതകുു ആയയപുുയഴകുുും
ബവവിധയുമുളുുമയറുുതതങുുിലംുകാ
രയും തചയുുണതമനുുു യോനുുി അ
ങുുതനയാണു സവുർുുണകുുട എനുു
ആശയംവരുനുുത.ുഅതിനുളുുടപു
യോദനംകിടുുിയതംുറഗുെർുുകസുുുു
യമഴുസിൽുുനിനുുുതതനുുയാണ.ു

ജവുലലുുഴുസിനുുുപിറവി
കടതുടങുുുനുുതിനുമുൻുുപുയക
രളതുുിലംുതമിഴുനാടുുിലംുഉളുുസവു
ർുുണകുുടകൾുു സദുുർുുശിചുുു.അനുു്
എലുുായിടതുുുംതചറിതോരുകടമു
റിമാടതുയമഉണുുായിരുനുുുളുുു.പാ
ർുുകുുിങുസൗകരയുങുുൾുുഒനുുുമുണുുാ
യിരുനുുിലുു.കസുുുുയമഴുസ്വരുയപുു
ൾുുഅവർുുകു്ുഎലുുാസൗകരയുങുുളംു
തൊടുകുുണംഎനുു്യനരതതുുത
തനുുതീരുമാനിചുുു.അങുുതനപാറ
യമകുുാവുഅമുുെതുുിനടുതുു്ഒരു
കടകതണുുതുുി.പാർുുകുുിങുസൗക
രയുമുളുു,എയർുുകണുുീഷതോതകുു
തചയതു തകടുുിടം. കസുുുുയമഴുസ് സ
യുതുഷയുതുതട പർുുയചുുസ് തച
യതുുയോകണംഎനുുതായിരുനുുു
ആടരുഹിചുുിരുനുുത.ുഅനുുതതുുഇ
ൻുുതവസു്ുുുതമനു്ുു50െകുുംരുപയായി
രുനുുു.25െകുുംസവുനുുമായംുൈാ
കുുി25െകുുംയോതണടുതുുുമാണു
കടതുടങുുിയത.ു1993ഏടപുിൽുു8ാം
തീയതിആണുകടതുടങുുിയത.ുന
ടൻുു മുരളിയംു നടി രീതയുമാണു
അനു്ുആകടഉദഘുാടനംതചയതു
ത.ുടി.എസ.്കെയുാണരാമൻുുഎനുു
കയുാപറുുുതനുുു യനതുതവുതുുിൊണു
തവറംു27തൊലുുംതൊണുു്ഇനുുുയ
യിതെതതനുുഏറുുവംുവെിയജവുലുു
റിടരുുപുുായികെയുാൺുുമാറിയത.ു
ഡയമണു്ുവയുാപാരം
തുടങുുിയതു
അനുു്ഡയമണുു്യകരളതുുിൽുു
ഒരുകടയിലംുഉണുുായിരുനുുിലുു.ത
മിഴുനാടുുിതോതകുുയയ ഉണുുായിരു
നുുുളുുു.കെയുാൺുുഡയമണുുിനംുെ
കുുി യറുുുുൺുുസിനംു യവണുുി ടപു
യതുയക തസകുുൻുു ഒരുകുുി. ഒരു
യജുയാതുുുയതന ഇരുതുുി കസുുുുയമഴു
സിനു ഓയോ നാളിനംു യചരുനുു
യറുുുുൺുുസ് തതരതുഞുടുകുുാനു
ളുുസടമുുുദായംതൊണുുുവനുുു.

സവുർുുണതുുിതനുുുകവുാളിറുുികണുുു
പിടികുുാൻുുആകാെഘടുുതുുിൽുുഒ
രുസംവിധാനംഉണുുായിരുനുുിലുു.
അങുുതനയാണുBIS916എനുുമു
ടദുവചു്ുസവുർുുണംവിൽുുകുുാൻുുആരം
ഭിചുുത.ുമറുുുകടകുുാരംുഅതുപിനുുു
ടർുുനുുു. പിനുുീടാണു എംആർുുപി
ബടുപസ് എനുുുതൊണുു് സവുർുുണ
തുുിനുതൊടുതുുുകുടഎനുുുചി
നുുിചുുത.ുഅങുുതനഅതംുനടപുുി
ൊകുുി.ഇനുുുംഅതുതുടരുനുുു.
ആദയുയോറംു തുറനുു് ഏഴുവ
ർുുഷംകഴിഞു്ു2000-തുുിൊണുക
െയുാണിതനുുുരണുുാമതതുുയോറംു
പാെകുുാടു്ുതുറനുുത.ുകെയുാണരാമ
തനുുുമകുുളായരായജഷ്കെയുാണരാ
മനംുരയമഷ്കെയുാണരാമനംുഅ
ചുുതനുുു ഇടതുുും വെതുുും നിനുു്
സുുാപനതതുു നയിചുുു. സവുർുുണ
വയുാപാരതുുിതനുുുഎലുുാതെങുുളി
ലുതടയംു താൻുു വനുുയോതെയാ
ണുമകുുതളയംുആഅചുുൻുുതൊ
ണുുുവനുുത.ു രണുുു മകുുൾുുകുുുംഓ
യോയോറംു.ഇടതുയയഅചുുൻുുആ
ദയുംചിനുുിചുുുളുുു.എനുുാൽുു,പാെ
കുുാടിനുയശഷം യൊയമുുതുുുരി
തെസവുർുുണവിപണികെയുാണിതന
മാടിവിളിചുുു.ഒപുുംയകരളതുുിതെമ
റുുുജിലുുകളിതെവിപണിസാധയുതക
ളംുമുനുുിൽുുതതളിഞുുപാതകളാ
യിമാറി.2003ൽുുതമിഴനുാടുുിതെആ
ദയുയോറംുയൊയമുുതുുുരിൽുുതുറ
നുുു. 2008ൽുു ൈംരളുരുവിലംു
ബഹദരാൈാദിലംു.പിനുുീടുവിസമ്
യയവരതുുിൊണുകെയുാൺുുവിയദ
ശയതുുകുുടകുുംപടർുുനുുത.ുരായജഷ്
കെയുാണരാമൻുു ഫിനാൻുുസ,് പ
ർുുയചുുസ്വിഭാരങുുൾുുകു്ുയനതുതവും
നൽുുകുയപുുൾുുരയമഷ്കെയുാണരാ

മൻുുമാർുുകുുറുുിങ,ുതസയിൽുുസ,്എചു്ു
ആർുുവിഭാരങുുളുതടചുകുുാൻുുപി
ടികുുുനുുു.രാജയുതതുുവിവിധസം
സുുാനങുുളിലംു വിയദശരാജയുങുു
ളിലംുതെതയടുയപുുതടകെയുാൺുു
വളർുുനുുയപുുഴംു കെയുാണരാമൻുു
അഭിമാനം തൊളുുുനുുതുസുുാപ
നതുുിതെ ടീം വർുുകുുിലംുഉപയോ
കുുാകുുളുതടതുപതുിയിലുമാണ.ു
1993ൽുുഒരുെകുുംയോളർുുമുെ
ധനവുമായിതുശുരിൽുുആദയുജവുലുു
റിതുറനുുകെയുാൺുുജവുയലുുഴസുിതനുുു
തുടകുുംമുതലുളുുവർുുഇനുുുംകു
തടയുണു്ു.1993ഏടപുിെിൽുുതുശുർുു
റൗണുുിതെ20ജീവനകുുാരുളുുഒരു
കടയിൽുുനിനുു്ഇനുു് ടപുതയുകുുമാ
യംുപയോകുുമായംുപതിനായിര
കുുണകുുിനാളുകൾുുകുു് യോെി ന
ൽുുകുനുുടപുസുുാനമായികെയുാൺുു
വളർുുനുുുതൊയണുുയിരികുുുനുുു."ടപു
സുുാനതുുിതനുുുസാരഥയുതുുിൽുുമി
കചുു തടുപാഫഷണലുകളുണുു്. പി
തനുുവർുുഷങുുളായിഞങുുൾുുതകുു
പുുമുളുുആതുുാർുുതുുതയുളുുജീവ
നകുുാരുണുു്. മികവുറുു ഐറുുി ഇ
ൻുുടഫുാസട്ടുകചുറംുഒരുകുുിയിടുുുണു്ു.
ഇവതയലുുാമാണുകെയുാണിതനുുുറീ
തടുുയല്ുസകസുസ്സാധയുമാകുുിയത.ു
സുകുു്മമായ നിരീകുുണമാണു മ
തറുുനു്ു.കെയുാണിയെകു്ുഒരുകസുുുുമ
തറ ആകർുുഷിചുുതതനുുാണു അവ
തര വീണുുും തൊണുുുവരുനുുതത
നുുാണുഎതനുുതകുുകുതയുമായിമ
നസിൊകുുും.തിരുതുുൽുുയവണുുിട
തുു് അതു വരുതുുിയിരികുുും' ക
െയുാൺുുസാരഥികൾുുപറയുനുുു.
വിജയംഎതുുിപിടികുുാൻുുഒടുുന
വധികടമുുകൾുുതാണുുണം.അടതു
യുതുളംസഹനങുുൾുുസഹിചുുാൽുു

മാടതുതമജീവിതതുുിലംുൈിസിന
സിലംു വിജയം ബകവരികുുാൻുു
സാധികുുു. ൊളിതയുതുുിതനുുുയംു
മുെയുങുുളുതടയംുടപുതീകമാണുക
െയുാൺുുജവുയലുുഴസു.്വിശവുാസതുുിൽുു
തോതിഞുു ആഭരണങുുൾുു ന
ൽുുകുയപുുൾുുഅതുവിശവുാസയതുു
തടവാങുുാനംുകഴിയുതമനു്ുകെയുാ
ൺുുതതളിയിചുുു.
കടയുടമയുതടകണുുുതതറുുിയാ
ൽുുകചുുവടംപാളുതമനു്ുതുടങുുിയ
ചിനുുാരതിതയഡിജിറുുൽുുസായങുു
തികവിദയുയുതടയംുതടുപാഫഷണ
െിസതുുിതനുുുയംുപിൻുുൈെതുുിൽുു
കെയുാണരാമൻുുതകർുുതതുുറിയുക
യായിരുനുുു.ൈിസിനസ്വിപുെീ
കരണതുുിതനുുുആദയുഘടുുതുുിൽുുത
തനുുഡിജിറുുൽുുസായങുുതികവിദയു
കെയുാൺുു സജുുമാകുുിയിരുനുുു.
ടൈുാൻുുഡിങ,ു മാർുുകുുറുുിങു രംര
തുുുംകെയുാൺുുഎനുുുംയവറി
ടു്ുനിനുുിരുനുുു.കെയുാണി
തനുുുപരസയുകയുാംതപയി
നുകൾുുരാജയുാനുുരതെ
തുുിൽുുതതനുുചർുുചുുവി
ഷയമായിടുുുണുു്.ഇനുുുയ
യിതെമുൻുുനിരതാര
ങുുതളഅണിനിര
തുുിയാണുകെയുാ
ൺുുപരസയുംഒ
രുകുുിയിടുുു
ളുുത.ു

ആദയുംനതലുുരുതസയിൽുുസമ്ാനാ
കുപിനുുീടുമതിൈിസിനസുകാര
നാകുനുുതതനുു അഭിടപുായമാണു
ടി.എസ.്കെയുാണരാമനുളുുത.ുവി
ശവുാസംഅതുഊടുുിഉറപുുികുുുവാ
ൻുു ടപുയാസമാണ.ുഅതുഉറപുുിചുുു
കഴിഞുുാൽുുഇളകുുിമാറുുാനംുസാ
ധികുുിലുു. അതു തതനുുയാണു ക
െയുാൺുുജവുയലുുഴസുിതനുുുവിജയവംു.
പാരമുുരയുതുുിതനുുുയംു വിശവുാസ
തുുിതനുുുയംുപാതപിനുുുടർുുനു്ുവി
ജയൊഭംെകുുുയംമുനുുിൽുുകാണാ
തത ജനങുുൾുുകുു് ടപുയോജന

ടപുദമായരീതിയിൽുുകുടി
തതനുുു ൈിസിനസ് രം
രം വളർുുതുുി തൊണുു്
വനു്ുഅതിൽുുവിജയം
ബകവരിചുുകെയുാണ
രാമൻുുവിശവുാസതുുി
തനുുു മാറുുി നിറുതുു
തപുുടാതുു ഒരു ടപു
തീകമാണ.ു

കകനദ്്്ബജറ്്ിചെനര്ധാനനിര്്കേശങ്്ളം്
ജിഎസട്ിയിലം്കസ്്്്ംസ്ഡയ്്ട്്ിയിലം്

വര്ത്്ിയമാറ്്ങ്്ളം്
ഇന്്്മ്തലനടപ്്ിൊയിത്്്ടങ്്്ം.

ചെമ്്ീന്്ക്ഷിക്്്ചൊവിഡ്
നല്്ക്ന്്ത്കൊടികള്ചടനഷ്്ം

മംുബൈ:കഴിഞുുദിവസതതുു
നഷുുതുുിൽപാതിയോളംതിരി
ചുുുപിടിചു്ുഓഹരിവിപണി.തസ
ൻതസകസു്1028.17യോയിനുു്ു
യനടുുതുുിൽ (3.62%)
29468.49ലംു നിഫറുുുി 316.65
യോയിനുു്ു ഉയർനുു്
(3.82%)8597.75ലുമാണുവയുാപാ
രംഅവസാനിപുുിചുുത.ു
ൈിഎസഇ്യിതെഐടിസി,
റിെയൻസ് ഇൻഡസട്ടുീസ,് ഒ
എൻജിസി,ടാറുുസുുുുീൽ,തടകുമ
ഹീടദുുു,സൺഫാർമഎനുുീക
മുുനികൾ7.84ശതമാനയുതു
തടയനടുുതുുിൊണ.ു
ആയോളവയുാപകമായിതൊ
വിഡു ൈാധമുെം ആശങുുയി
ൊയസാഹചരയുതുുിൽബചന
യിൽനിനുു്ആശവുാസകരമായ
വാർതുു പുറതുുുവനുുതാണു
വിപണികുു്തുണയായത.ുതഫ
ടരുുവരിയിൽ 35.7എനുു തറ
യുകുഡു താഴചുയിതെതുുിയ
ബചനയിതെ പിഎംഐ മാർ
ചുുിൽ52.0യെയകുുു്കുതിചുുതാ
ണുവിപണിയിൽടപുതിഫെിചുു
ത.ു

കതുിചുുുയർനു്ു 
വി പ ണി

ടി.എസ.്
കലയ്ാണരാമൻ



ബപ്െഡ്രകവ്ട

ലോഗംകഥയക്്്്
ആധാരമാക്ലപ്്ൾ
പോഗാവസൂൂഎനൂൂതൂഎഴൂതൂൂിനൂമരൂപൊ
ദനമാകൂനൂൂസംഗതിയാപൊ?
അനത,എനൂൂൂനൊനണൂൂനൂൂാല
പോഗാവസൂൂയിലാണൂയഥാരഥ
മനൂഷയൂനരനമൂകൂ്ൂേണൂൂൂമൂടൂൂാ
നാവൂേഎനൂൂതൂോലങൂൂൊയി
നതെിയികൂൂനപൂൂടൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.ഈ
നൊപോണാോലതൂൂൂംനമൂൂ
ളഅതൂതിരിചൂൂറിയൂനൂൂൂ.
നേ.ആര.മീരഎഴൂതിയ
"പൊഹമഞൂൂ'എനൂൂനചറൂേഥ
യില,ഒരൂസമ്തൂീയംൂപൂരൂഷ
നംൂയാദൂചൂൂിേമായിആശൂര
മതൂിയിലവചൂ്ൂേണൂൂൂമൂടൂൂൂനൂൂൂ.ഇ
രൂവരംൂപോഗബാധിതര.എകൂൂി
ലംൂസലംഗിേതവൂതൂൂിനൂൂൂമാ
മനൂൂൂിേശകൂൂികൂ്ൂരണൂൂൂപരരംൂ
വശംവദരാകൂനൂൂൂ.
അവരരണൂൂൂപര
രംൂവിവാഹിതര,
മകൂൂളൂളൂൂവര(അ
വളവിവാഹപൊ
ചിതയാണ)ൂ.രണൂൂൂ
പരരംൂമേൂപമണ
അടൂകൂൂൂനൂൂൂ.പോ
ഡജൂിനലഒരൂമൂറി
യിലഒരൂേിെകൂൂ
യിലഅവരരര
സര്രംേനണൂൂ
തൂൂൂനൂൂൂ.രിനൂൂീടൂ
അവരോണൂനൂൂപതയിലൂൂ.ദിവ
സങൂൂളകൂൂൂപശഷം,അയാളൂ
നെമരണവാരതൂൂഅവളഅ
റിയൂനൂൂൂ.
"നരണൂൂൂങൂൂളൂനെനിരാശഅ
വരൂനെേണതെങൂൂെിലനതെി
യംൂ.ആണൂങൂൂളൂപെതാേനടൂൂ
അവരൂനെചൂവടൂേെിലംൂ'.എ
നനൂൂരൂരരാമരശംഈേഥ
യിലൂണൂ്ൂ.പോഗവംൂമരൂണയ
വംൂോമവംൂഎമതൂആഴതൂൂി
ലംൂേലാതൂൂേമായംൂആനണ
പനൂൂഈേഥയിലകൂെികൂൂല
രൂനൂൂതൂ!േഥാരാമതൂങൂൂനെലൂൂാം

പോഗിേൊണൂൂ.അയാളൂനെ
പോഗം/അവളൂനെപോഗം/അ
വളൂനെമേനൂൂൂപോഗം.േഥാ
സൂൂലംനമഡികൂൂലപൊനെ
ജംൂരരിസരവംൂ.പോഗവംൂമരൂ

ണയവംൂോമവംൂ
പചരനൂൂഒരൂേഥവിെ
രൂേയാണൂൂ"പൊഹമ
ഞൂൂ'യില.
നേ.ആര.മീരമശൂ

ദൂൂികൂൂനപൂൂടൂനൂൂേഥാ
ോരിയായിമാറിയതൂ
"സാഹിതയൂവാരരല'
തൂൂിലഎം.കൂഷണ്
നനായരഈേഥ
നയഒരൂമിേചൂൂേഥ
യായിഅവതരിപൂൂിചൂൂ

തൂനൊണൂൂൂകൂെിയായിരൂനൂൂൂ.
അതൂനൊണൂൂാവാം"പൊഹമ
ഞൂൂ'എടൂൂൂേഥേളൂനെസമാ
ഹാരമായിമരൂസിദൂൂീേരിചൂൂപപൂൂ
ളഅനൂ്ൂ"േലാേൗമൂദി'യില
എഴൂതിയകൂറിപൂ്ൂആമൂഖമാ
യിനൊടൂതൂൂതൂ.ആരാചൂൂാരഎ
നൂൂപോവലിനൂ2013-നലഓെ
കൂൂൂഴലപൂരസേ്ാരം,2014-
നലവയലാരപൂരസേ്ാരം,
2013-നലപേരെസാഹിതയൂഅ
കൂൂാദമിപൂരസേ്ാരം,2015നല
പേമദൂൂൂസാഹിതയൂഅകൂൂാദമി
പൂരസേ്ാരംഎനൂൂിവമീര
യകൂൂൂൂലഭിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.
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കുടുുിദിനോസർഇനി-നോമയുു

നരനടൂൂനൂ്ൂഅചൂൂനൂൂൂനൊസബലപോണശബൂൂിചൂൂൂ.ബഹെതൂൂി
നിെയിലവരാനൂൂയിലവചൂൂിടൂൂൂവനൂൂ
പോണഎടൂകൂൂാനഅചൂൂനപോയതൂ
തലകൂൂൂാലംരകൂൂയായി.
ഇതിനിനെഅമൂൂറിചൂൂിയൂനെേഴൂതൂൂി
നലനബലറൂൂിലരിെിമൂറൂകൂൂിഅടൂകൂൂെ
ഭാഗപതൂൂകൂൂൂനൊണൂൂൂപോയി.
അങൂൂനനഅമരൂതീകൂൂിതമായൂണൂൂായ
പൊലാഹലംഒനൂൂൂനേടൂൂെങൂൂി.
അമൂൂമൂറികൂൂീനനചയൂൂാനേയറൂനമ
നൂൂഭീഷണിഒഴിവാോനഒറൂൂവഴിപയയൂ
ളൂൂൂ.സവൂയംആപോലിഏനറൂൂടൂകൂൂൂേ.
സവൂനൂൂംമൂറിമാമതൂമലൂൂരറൂൂിയാലഹാ

ളംൂവരാനൂൂയംൂകൂൂീനാകൂൂിഒ
നൂൂൂമിടൂകൂൂനാപയകൂൂാം.
അതിനൂമൂമൂ്ൂകൂടൂൂിദിപോ
സറിനൂൂൂഅവസൂൂനൊനൂൂൂര
രിപോധിപചൂൂകൂൂാം.കൂഞൂൂാ
പൂൂൂമൂറിയിലേയറിേടൂൂിലിന
െിയിലപോകൂൂി.ബഹെനൊ
നൂൂൂംഅറിയാനതേളൂൂഗഡി
നലൂൂഉറകൂൂമാണ.ൂ
അപപൂൂഴാണൂകൂഞൂൂാപൂൂൂ
വിനൂൂൂതലയിലഒരൂനൊ
ളൂൂിയാനമിനൂൂിയത.ൂഉണര
നൂൂാലദിപോസറിനൂഎ
നൂൂൂേഴികൂൂാനനൊടൂ
കൂൂൂം?
അനോരൂമരൂശനൂമാ
ണപലൂ?ൂഈതെിമാെനൂ
എമതൂഫൂഡൂനൊടൂപകൂൂ
ണൂൂിവരംൂ?
സദവപമസംഗതികൂഴ
ഞൂൂപലൂ?ൂഈരഹസയൂം
ഇങൂൂനനനീടൂൂിനകൂൂണൂൂൂ
പോോനരറൂൂിലൂൂ.
എനൂൂാനൊരൂവഴി?
പനപരപചടൂൂനൂൂൂമൂറിയില
നചനൂൂൂ.
പചടൂൂചൂൂാരരതിവൂരെി
ഉണരനൂ്ൂലാ
പൂപോപൂൂി
ലതലപൂ
ഴതൂൂൂിയി
രികൂൂൂേ

യാണ.ൂ
ഈദിപോസരഎനൂൂാ
ലഎനൂൂായിരികൂൂൂംഅ
തിനൂൂൂസവൂഭാവം?
പൊദയൂംപേടൂ്ൂപചടൂൂന
എനൂൂൂനൊപടൂൂപദഷയൂ
നപൂൂടൂൂിലൂൂ.രേരംഗൂഗിെി
ലതപൂൂികൂൂാണിചൂൂൂതനൂൂൂ.
അനൂൂൂയമേൂിപറൂൂഷയൂസ്
ോലതൂ്ൂജീവിചൂൂിരൂനൂൂ
ഓവിറാപപൂറൂൂഡൂഎനൂൂഗ
ണതൂൂിലനരടൂൂദിപോസ
രആണൂനനപമഗപൂോമയൂൂ.
ഇവജീവിചൂൂിരൂനൂൂതൂഇ

നൂൂനതൂൂമംപോെിയയിലാണ.ൂആദയൂ
നതൂൂപോസിലേിടൂൂൂനൂൂതൂ1996ലആ
ണ,ൂ2007ലരണൂൂൂപോസിലൂേളകൂെി
േിടൂൂി.
ഏേപദശംരണൂൂൂമീറൂൂരനീെവംൂ,നാ
ലരതൂേിപോഭാരവംൂഉണൂൂായിരൂനൂൂൂ
നനപമഗപൂോമയൂൂകൂ്ൂ.ഇരൂോലിയായഇ
വവെനരപവഗതൂൂിലസഞൂൂരിചൂൂിരൂനൂൂ
ഇനമാോനആണൂസാധയൂത.
പചടൂൂനവിവരിചൂൂൂനൊടൂതൂൂപപൂൂള
കൂഞൂൂാപൂൂൂപൊദിചൂൂൂ-ഈപോമയൂൂനയ
ഇപപൂൂളഎവിനെനയകൂൂിലംൂോണാന
രറൂൂൂപൊ?
പചടൂൂനവെനരസീരിയസായിടൂൂൂത
നനൂൂരറഞൂൂൂ-"എൊനോടൂൂാ.....നൂറൂദ
ശലകൂൂംവരഷംമൂമൂൂനതൂൂോരയൂമാണി
ത.ൂേണകൂൂൂകൂടൂൂിനയടൂകൂൂാനപോലംൂ
രറൂൂിലൂൂ'
"ഇനപൂൂോണാപനരറൂൂിലൂൂ?'
കൂഞൂൂാപൂൂൂതരകൂൂിചൂൂൂ.
""ഇറങൂൂിപപൂൂൊ....''പചടൂൂനതളൂൂിപൂറ
തൂൂാകൂൂിയപപൂൂളകൂഞൂൂാപൂൂൂവിനൂഒരൂ
ോരയൂംരിെിേിടൂൂി-ദിപോസരആളൂചി
ലൂൂറകൂൂാരനലൂൂ.
പരരൂനൊളൂൂാംപോമയൂൂ!
മൂറിയിലനചനൂൂൂപോകൂൂിയപപൂൂള
കൂഞൂൂാപൂൂൂനെടൂൂി!!

പോമയൂൂമൂെിപൂൂൂതചൂ്ൂേടൂൂിലില....
(ഇനിയാണൂഅതൂൂൂതങൂൂളൂനെപൂരം
-അതൂനാനെമൂതല)
....

ക്ട്്്കാർക്്്ള്്
ഇന്്ബത്്വോദയ്ം-
ദിവോസറ്കൾഉറങ്്ാറ്വട്?്

ലോക്്്ഡൗണിലം്
പര്തിഭതിരക്്ിൽ

പി. ബി. ബാ ലു
ആലപൂൂൂഴ:തേഴിയിനലരളൂൂിനാലൂൂപൂൂെവീടൂഇപപൂാൂളൂൂരാവിനലമൂതലൂൂസവ
കംൂവനരോയംകൂെംഎംഎലൂൂഎയ.ൂമരൂതിഭയൂനെഓരീസ്കൂെിയാണ.ൂര
നകൂൂപസവനങൂൂളൂൂഎലൂൂാംഓണൂൂസലനൂൂമാമതൂം.പലാകൂ്ൂഡൗണൂൂമരൂഖയൂാരി
ചൂൂഅനൂൂൂമതൂലൂൂഎംഎലൂൂഎവീടൂൂിലിരൂനൂ്ൂോരയൂങൂൂളൂൂനീകൂൂൂനൂൂൂ.
ോലംകൂറചൂൂായിഇങൂൂനനവീടൂൂിലൂൂകൂപറദിവസംതൂെരൂൂചൂൂയായിഇരൂനൂൂിടൂ്ൂ.
മേനൂഎടൂൂൂമാസംമരൂായമൂളൂൂപപൂാൂളൂൂരഞൂൂായതൂ്ൂമരൂസിഡൂ്ൂൂസൂൂാനംഏ
നറൂൂടൂതൂ്ൂതൂെങൂൂിയതാണൂതിരകൂൂ്.അവനിപപൂാൂളരതൂൂാംകൂൂാസ്രരീകൂൂര
കൂതിവഴിയിലായിഒപൂൂമൂണൂ്ൂ.ഡിസവഎഫഐൂപനതാവായംൂമഗൂാമരഞൂൂാ
യതൂ്ൂമരൂസിഡൂൂൂായംൂരിനൂൂീടൂജിലൂൂാരഞൂൂായതൂ്ൂമരൂസിഡൂൂൂായംൂമരൂതിഭ
തിരകൂൂൂേളൂൂകൂൂൂനടൂവിലായിരൂനൂൂൂ.
രതൂൂൂവരൂൂഷതൂൂിനിെയിലൂൂആദയൂമായാണൂഒരാഴചൂമനറൂൂങൂൂൂംപരാവാനത
വീടൂൂിലൂൂനചലവഴികൂൂൂനൂൂനതനൂ്ൂമരൂതിഭ.ഇപപൂാൂളൂൂസവൂയംഅേലംരാലിചൂ്ൂവീ
ടൂൂിലൂൂേഴിയൂപമൂാൂഴംൂമണൂൂലതൂൂിനലജനങൂൂളൂൂനകൂാൂപൂൂംതനനൂൂയൂണൂൂ്എംഎ
ലൂൂഎ.രാവിനലതൂെങൂൂൂംപരാണിനലതിരകൂ്ൂ.നോപറാണസവറസ്ബാധ
സംശയികൂൂനപൂൂടൂ്ൂനിരീകൂൂണതൂൂിലൂളൂൂവരൂനെവിവരംദിവസവംൂപശഖരി
കൂൂൂനൂൂൂ.ആപരാഗയൂവകൂപൂൂൂമായിബനൂൂനപൂൂടൂ്ൂ,എലൂൂാംകൂതയൂമായിനെകൂൂൂ
നനൂൂനൂ്ൂഉറപൂൂാകൂൂൂനൂൂൂണൂ്ൂ.
മരൂനൂൂൂേളംൂവീടൂൂൂസാധനങൂൂളംൂപഹാംനഡലിവറിനെതൂൂൂനൂൂസംവിധാ
നംപസാഷയൂലൂൂമീഡിയയൂനെസഹായപതൂാൂനെഒരൂകൂൂി.ഇനൂൂൂമൂതലൂൂവീടൂേ
െിലൂൂനചനൂ്ൂമരൂഷറംൂഷൂഗറംൂരരിപശാധികൂൂൂനൂൂഓണൂൂസലനൂൂലാബൂമരൂവ
രൂൂതൂൂനംആരംഭികൂൂൂം.
പലാകൂ്ൂഡൗണൂൂസാധാരണകൂൂാരൂൂകൂ്ൂഅലൂൂപൂൂംബൂദൂൂിമൂടൂ്ൂഉണൂൂാകൂൂിനയകൂൂി
ലംൂചിലോരയൂങൂൂളൂൂചിടൂൂയിലാകൂൂാനംൂസഹായിചൂൂൂ.ഇതൂവനരനാംഎലൂൂാവ
രംൂഒരൂയമനൂൂൂംപരാലായിരൂനൂൂൂ.അതിനനാരൂമാറൂൂംവനൂൂൂ.ഒനൂ്ൂആപലാചിചൂൂൂ
പനാകൂൂൂ.പരാഗംഎനൂൂചിനൂൂഉനണൂൂകൂൂിലംൂനചറിയസപനൂാൂഷംഎലൂൂാകൂടൂബ
തൂൂിലൂമൂണൂ്ൂ.
അലരംവായന,മേനൂൂേനിവിനൂപവണൂൂിയൂളൂൂരാചേം,ഒപൂൂംജനങൂൂ
ളൂൂകൂൂൂപവണൂൂോരയൂങൂൂളംൂ.എംഎലഎയൂനെദിവസംഅങൂൂനനനീങൂൂൂനൂൂൂ.

ഉത്്രംഅയകക്്ണ്്
വാട്്്സ്ആപ്നമ്്ർ-
73040 41234

േിരീെംഅഴിചൂ്്്ൂവചൂ്ൂ
ഹാരിരാജകമൂാരനൂൂ

നക. ആ ർ. മീ ര

പോംകൂകൂൂിങൂ
ബിനിത ചേവസി്

ബര്െഡ്-5എണ്്ം(നാല്കഷണങ്്ളാക്്ിയത)്
സവാള-1എണ്്ം(നീളത്്ിൽന്റ്ക്്ിയത)്
കാപസ്ിക്്ംഅബല്്ങ്്ിൽകയ്ാരറ്്്-
ഒബരണ്്ത്്ിബ്്്പക്തി
(നീളത്്ിൽഅരിബഞ്്ട്ത്്ത)്
പച്്മ്ളക്-3എണ്്ം
(ബചറ്തായിന്റ്ക്്ിയത)്
കറിവവപ്്ില-ആവശയ്ത്്ിന്
(ബചറ്തായിന്റ്ക്്ിയത)്
ഇഞ്്ിബവള്ത്്്ള്്ിവപസ്്്്്-1/2ടീസപ്്ൺ
കടലമാവ്-3വടെിൾസപ്്ൺ
ബപര്ജീരകം-1ടീസപ്്ൺബൊടിച്്ത്
ഗരംമസാല-1/4ടീസപ്്ൺ
ഉപ്്്-ആവശയ്ത്്ിന്

ചേ ര ുവ ക ൾ

തയൂൂാറാകൂൂൂനൂൂവിധം
േഷണങൂൂൊകൂൂിയനമൂബഡിപലകൂ്ൂനീെതൂൂിലഅരിനഞൂൂടൂതൂൂസവാെ
യംൂോപസൂികൂൂംഅനലൂൂകൂൂിലേയൂാരറൂ്ൂ,രചൂൂമൂെക,ൂേറിപവപൂൂിലഎനൂൂിവ
പചരകൂൂൂേ,പശഷം1/2െീസപ്ൂണഇഞൂൂിനവളൂതൂൂൂളൂൂിപരസൂൂൂൂൂം,3പെബി
ളസപ്ൂണേെലമാവംൂ,1െീസപ്ൂണനരരംൂജീരേംനോെിചൂൂതംൂ1/4െീ
സപ്ൂണഗരംമസാലയംൂആവശയൂതൂൂിനൂഉപൂൂൂംപചരതൂ്ൂകൂഴയകൂൂൂൂേ.
നമൂബഡംൂമറൂൂൂപചരൂവേളംൂനനൂൂായിഉെയൂനൂൂതിനായിസേനൊണൂ്ൂകൂ
ഴയകൂൂൂൂനൂൂതൂനലൂൂതായിരികൂൂൂം.അതിനൂപശഷം2പെബിളസപ്ൂണനവ
ളൂൂംകൂെിപചരതൂ്ൂകൂഴയകൂൂൂൂേ.ചടൂൂിയിലഎണൂൂഎടൂതൂ്ൂചൂൊകൂൂൂേ.തി
െചൂൂഎണൂൂയിപലകൂ്ൂതയാറാകൂൂിവചൂൂിരികൂൂൂനൂൂരേവൂെമാവിലനിനൂ്ൂകൂറ
ചൂൂൂകൂറചൂൂായിഎടൂതൂ്ൂവറൂനതൂൂടൂകൂൂൂേ.നമൂബഡിനൂൂൂനചറിയമധൂരവംൂ
രചൂൂമൂെേിനൂൂൂഎരിവംൂപചരൂനൂൂപോനെസൂപൂൂരനമൂബഡൂരേവൂെനറഡി.

നതാെിയിനലവിസമ്യം
റീനാ വർഗീസ്

ആയൂരപവദവിധി
മരൂോരംഅ

സൂൂിപോഗതൂൂിനൂസിദൂൂൗ
ഷധിയാണൂചങൂൂലംരര
ണൂൂ.രണൂൂൂോലതൂ്ൂദീര
ഘയാമതൂപോകൂനൂൂവര
ചങൂൂലംരരണൂൂനൊണൂൂൂ
ളൂൂഅചൂൂാറംൂചമൂൂനൂൂി
യംൂഉണൂൂാകൂൂിഅതൂനി
തയൂവംൂേഴിചൂൂിരൂനൂൂൂ.ശ
ബരിമലയകൂൂൂൂനെനൂൂൂപോയി
രൂനൂൂോലതൂ്ൂചങൂൂലംരരണൂൂ
അചൂൂാറംൂചമൂൂനൂൂിയംൂനിരബ
നൂൂമായിരൂനൂൂൂ.പവലിയിലരെ
രനൂൂൂേയറൂനൂൂഈവളൂൂിനചൂൂെി
കൂ്ൂഒെിഞൂൂഎലൂൂൂേനെനരനടൂൂ
നൂൂൂകൂടൂൂിപചരകൂൂാനൂളൂൂേഴി
വായിരൂനൂൂൂോരണം.
നനടൂൂലൂൂിനൂകൂൂതംസംഭവിചൂൂൂ
േിെപൂൂിലാകൂനൂൂപോഗിേളകൂ്ൂ
ചങൂൂലംരരണൂൂയൂനെനീരംൂനീ
രിനൂൂൂരകൂതിനനയൂൂൂംരകൂതി
ആവണനകൂൂണൂൂയംൂപചരതൂൂൂ
ോചൂൂിനടൂവിലപൂരടൂൂിചിേി
തൂൂിചൂൂിരൂനൂൂൂ.നടൂപവദനയൂളൂൂ

വരഇതൂേഴികൂൂൂനൂൂതൂരലം
നചയൂൂൂം.
നതാടൂൂാലനൊറിചൂൂിലഉളൂൂ

തിനാലചങൂൂലംരരണൂൂരചൂൂ
യകൂൂ്ൂേഴികൂൂരൂത.ൂഎടൂ്ൂഇഞൂൂൂ
നീെംമാമതൂനമടൂതൂ്ൂനചറൂതാ
യിഅരിഞൂൂൂനനയൂൂിലഉളൂൂി
യംൂനവളൂതൂൂൂളൂൂിയംൂപചരതൂ്ൂ
വാെിയരാേംആകൂൂിഅതില
വാെനപൂെിയംൂഇഞൂൂിയംൂപത
ങൂൂയംൂഇനൂൂൂപൂൂൂംപചരതൂ്ൂചമൂൂ
നൂൂിആകൂൂിേഴികൂൂൂേ.നൊറി
ചൂൂിലഉണൂൂാകൂൂൂനമനൂൂതിനാല
അലരംമാമതൂപമേഴികൂൂാവ.ൂ
പൂെിധാരാെമായിപചരതൂൂാണൂ
നൊറിചൂൂിലശമിപൂൂികൂൂൂനൂൂത.ൂ

ചങ്്ലംപരണ്്

സൂരയൂനസത്മികൂൂാതൂൂസാമമൂാജയൂതൂൂിനൂൂൂരാ
ജസൂൂാനംഇപപൂാൂളൂൂവലൂൂാനതൂാൂ
രൂമരൂതിസനൂൂിയിലാണ.ൂഒനൂൂി
നൂപൂറപേഒനൂൂായിദൂരനൂൂങൂൂളൂൂ
പവടൂൂയാടൂനൂൂൂ.നോപറാണബാ
ധിചൂൂൂമരിചൂൂവരൂനെഎണൂൂം1400
േവിഞൂൂൂ.എ
ലിസബതൂ്ൂരാ
ജൂൂിയൂനെമൂ
തൂൂമേനൂൂനവ
യിലൂൂസിനലരാ
ജകൂമാരനൂൂചാ
ളൂൂസിനൂനൊ
പോണബാധി
ചൂൂൂ;ഇപപൂാൂഴ
നതൂൂഭാരയൂോ
മിലൂൂയകൂൂൂൂം.മരൂ
ധാനമമനൂൂൂി
പബാറിസ്പജാ
ണൂൂസണംൂ
നോവിഡൂസൂൂിരീേരിചൂൂൂ.
എനൂൂാലൂൂമബൂിടൂൂീഷൂോനരഅ
മൂൂരപൂൂികൂൂൂനൂൂവാരൂൂതൂൂഇനതാ
നൂൂൂമലൂൂ.സൂസകസൂിനലതങൂൂളൂ
നെരാജകൂമാരനൂൂഹാരിേിരീെം
ഊരിവചൂൂിരികൂൂൂനൂൂൂ.മരൂഭവൂി പമഗ
നംൂഭരൂൂതൂൂാവിനനഅനൂേരിചൂ്ൂ
രാജചിഹൂൂങൂൂനെലൂൂാംഉപരകൂൂിചൂൂൂ
സാധാരണജീവിതതൂൂിപലകൂ്ൂഇ
റങൂൂിവനൂൂൂ,മാരൂൂചൂ്ൂ31അരൂൂധരാ
മതൂിമൂതലൂൂ.
ചാളൂൂസ്രാജകൂമാരനൂൂൂമേ
നാണൂഹാരി.ചാളൂൂസിനനകൂൂാ
ളഒരൂപവെപലാേംകൂടൂതല
അറിയൂനൂൂതൂഹാരിയൂനെഅമൂൂ
നയആയിരികൂൂൂം.ഇരൂരതൂൂിര
ണൂൂൂവരൂൂഷംമൂനൂൂപൂമരൂാനൂൂസിനൂൂൂ
തലസൂൂാനംരാരീസിലൂൂരപൂൂരാ
സിപൂൂെയൂനെേണൂൂൂനവടൂൂിചൂൂൂകൂതി
ചൂൂൂോറരേെതൂൂിലൂൂദാരൂണമാ
യിനോലൂൂനപൂൂടൂൂഡയാനരാജകൂ
മാരിയൂനെരണൂൂൂമകൂൂെിലൂൂഇെയ
വന.മബൂിടൂൂീഷ്േിരീൊവോശരര
മൂൂരയിനലആറാമനൂൂ.
ചാളൂൂസ്രാജകൂമാരനൂഡയാ
നയിലൂൂരണൂ്ൂആണൂൂമകൂൂൊണൂ
ളൂൂത.ൂഹാരിനയകൂൂൂൊനതവിലയൂം
രാജകൂമാരനൂൂ.നവയിലൂൂസിനൂൂൂ
േിരീൊവോശി.ഹാരിയംൂപമഗ
നംൂകൂപറനാൊയിനോടൂൂാരവൂ
മായിവലിയഅടൂപൂൂതൂൂിലലൂൂ.എ
നൂൂാലൂൂഅതയൂാവശയൂംചെങൂൂൂേെി
ലംൂഭരണനിരൂൂവഹണചൂമതല

േെിലംൂരനകൂൂടൂതൂൂിരൂനൂൂൂ.കൂറ
ചൂൂൂനാളൂൂമൂനൂൂപൂഇരൂവരംൂേയൂാന
ഡയിപലകൂൂൂതാമസംമാറി.അ
വിനെവാനൂൂകൂവരൂൂദവൂീരിലൂൂവലി
നയാരൂവീടൂവിലയകൂൂൂൂവാങൂൂി
താമസികൂൂൂേയായിരൂനൂൂൂ.
ഈദിവസങൂൂെിലൂൂപലാേ

തൂൂാനേനരാ
ടൂൂിപൂൂൂറനപൂൂടൂൂ
നോവിഡൂ19
േയൂാനഡയി
ലൂനമതൂൂിയ
പപൂാൂളൂൂഅവരൂൂ
താമസംയൂ
എസിപലകൂൂൂ
മാറൂൂാനൂൂതീരൂ
മാനിചൂൂൂ.േയൂാ
നഡസരൂൂകൂൂാ
രൂൂഈദമൂൂതി
േളൂൂകൂ്ൂഅനൂ
വദിചൂൂിരൂനൂൂ

സൂരകൂൂാസൗേരയൂങൂൂളൂൂഅവ
സാനികൂൂാനിരൂനൂൂസാഹചരയൂ
തൂൂിലായിരൂനൂൂൂഇത.ൂയൂഎസി
നലവാഷിങെൂണിലാണൂപമഗനൂൂൂ
അമൂൂതാമസികൂൂൂനൂൂത.ൂഇവ
രൂൂനകൂാൂപൂൂംതാമസികൂൂാനാണൂഇ
രൂവരംൂേയൂാനഡയിലൂൂനിനൂ്ൂമരൂ
പതൂയേവിമാനതൂൂിനലതൂൂിയ
ത.ൂഇവരൂൂഎതൂൂിയഉെപനമരൂ
സിഡൂ്ൂൂപഡാണളൂൂഡൂമെൂംരി
നൂൂൂഒരൂപസാഷയൂലൂൂനമപസ
ജൂവാരൂൂതൂൂേെിലൂൂനിറ
ഞൂൂൂ.മബൂിടൂൂീഷ്രാജകൂടംൂ
ബപതൂാൂടംൂമബൂിടൂൂനിനല
ജനങൂൂപൊടംൂവലിയഅ
ടൂപൂൂമൂനണൂൂകൂൂിലംൂഹാരി
കൂൂൂംപമഗനംൂഔപദൂയാഗി
േസൂരകൂൂഒരൂകൂൂിനലൂൂ
നൂൂായിരൂനൂൂൂമെൂംരിനൂൂൂ
െവൂീറൂ്ൂ.
എനൂൂാലൂൂതങൂൂെിപപൂാൂ
ളൂൂമബൂിടൂൂനിനലപറായലൂൂ
രാമിലിയൂനെഔപദൂയാഗിേ
ഭാഗമനലൂൂനൂൂൂംസാമൂൂതൂൂിേ
സവൂാതമനൂൂൂൂയംപനൊനൂൂആമഗൂ
ഹികൂൂൂനൂൂൂനവനൂൂൂംഇവരൂൂഅ
റിയിചൂൂൂ.രിനൂൂീൊണൂപറായലൂൂ
രാമിലിയിനലഔപദൂയാഗിേ
അംഗതവൂവംൂസസനയൂതൂൂിനല
മരൂപതൂയേരദവിയംൂഒഴിയാനൂൂതീ
രൂമാനിനചൂൂനൂൂ്അറിയിചൂൂത.ൂ ഇതൂ
മരൂാബലയൂതൂൂിലൂൂവനൂൂതായംൂ
ഹാരി.
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